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( অন্বয়-জ্রীধরস্বামিকৃতটী কা-সরল-বঙ্গান্ুবাদ- 

নানাবিধটিগ্ননী-গীতামাহা ত্ম্য- 

পাঠক্রমাদিসমেত ) 

“সংলার-সাগরং ঘোরং তর্ভ,মিচ্ছতি যো নরঃ । 

'দ এগাতা-নাবং সমাসাগ্চ পারং যাতি স্থখেন সঃ ॥» 

শমিগুরুনাথবিদ্যানিধি-ভট্টীচার্যয- 
সম্পাদিত 

প্রকাশক-- 

শ্ীজানকীনাথকা ব্যতীর্থ-ভট্টাচার্ধ্য 
অষ্টম সংস্করণ | 

বঙ্গাব্-_-১ ৩৫ 

এক টাক। 



প্রা ত্শিপ্হ্ান - 

ছাত্র-পুস্তকালয় 
নিবেদিত লেন, বাগববজাব কলিকণত। । 

্রিন্টার-_শ্রীহষীতিকশ ঘোষ 

০০তুত্রক ডল ডিলিট শুল্াহবুকনস, 

ব₹ং গোৌরুমাভন মুখাজ্জি স্রীট, কলিকাভ | 



সণ্তম সংস্করণের বন্তব্য;_ 

এত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব সংস্করণের পুস্তকও পূর্ব নিঃশেষ 

হওয়ায় মনে হয়,--সনাঁতন ধর্্মাবলম্বিগণ শ্রীমদ্ভগবগাতা নির্দিষ্ট 

পণের পথিক হইবার জন্ঠ আবার সমুৎস্ুক হইয়াছেন; ইহ। 

অপেক্ষ! আনন্দের বিষয় আঁর কি হইতে পারে 7 

শ্বর্তমান সময় কাগজ অতি দুর্ম লা, মুদ্রণ-ব্যয় পূর্ববাপেক্ষ 

দিগুণ শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় ইহাব 

পুন 4খজ্ওক্ষেপ করিবার ইচ্ছ। ছিল না। কিন্তু বহু অনুগ্রাহক 

গ্রাহক মহোদয়ের একান্ত আগ্রহে ও অন্থরোধে এ ছুর্দিনেও পুস্তক 

প্রকাশিত হইল। আশ! করি,--বাধ্য হইয়া এই অমূল্য গ্রন্থের 
মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইল বলিয়! সহ্ৃদয় গ্রাহকগণের বিরাগভাজন 

হইব না| ইতি শম্ 

অফ্টম সংস্করণের বন্তব্য,__ 
ূরববাপেক্ষা কাগজের মূল্য একটু হ্রাস হওয়ায় বর্তমান 

সংস্করণের মূল্য ১1০ স্থলে ১২ টাকা ধার্য করা হইল । 
বল! বাহুল্য, ছাত্র-পুস্তকালয় গ্রাহকগণকে ম্বযোগ ও স্থবিধ। 

প্রদান করিতে কোন দিন উদাসীন নহেন। 

গুরুধাম) আশ্রব 

কলিকাতা । 

দোল পুর্ণিমা, বঙ্গাব্ব-_-১৩৩৫ | প্রকাশক 



সুচিপত্র 

অধ্যায় পৃষ্টান্ক শ্লোকাস্ব বিষয়। 

০ ৪ ১০ 

্ ৫ ১২ 

টি শ৩ ৭ ১৩---১৯ 

রি চ ২০২৩ 

2 ্ ২৪-_-২৫ 

হস ১৯--৫৫ ১.৭ 

৩স্স ৫৩ টি 

»* ৫৭স্্ণি৫ ৩৩৫ 

সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন । 

সঞ্জয়ের প্রতুত্তর। 

দুর্য্যোধনকর্তৃক দ্রোণাচার্ধ্যসমীপে 

বিপক্ষের বলকীর্তন | 

স্বপক্ষের বলাবল কথন। 

ভীক্মকর্তৃক দুধ্যোধনের হটে 

যুদ্ধার্থ উভয় পক্ষের শঙ্খনিনাদ । 

সারথ্য-কা্্যে নিষুদ্ত শ্রীকুষেের 
প্রতি অজ্জুনের উক্তি । 

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অজ্ঞুনকে কুকসৈন্য- 

প্রদর্শন । 

যুদ্ধোগ্ভত আত্মীয়গণ-দর্শনে অঙ্জুনে, 

বিষাদোক্তি | 

অহ্ংজ্ঞান নিরাসপুর্ব্বক যুদ্ধনিমিত্ত 

উদ্যোগীকরণমানসে শ্রীকুষ্ণকর্তৃক 

অজ্জুনের প্রতি সাংখ্যযোগকথন । 

সাংখ্যযোগ-শ্রবণে অপরিতৃপ্ত অর্জুন 

কর্তৃক পুনর্ববার শ্রীকষ্ণের প্রতি প্রশ্ন 
তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কর্মযোগকথ 



।/ও ” 

অধ্যায় পৃষ্ঠাঙ্ক শ্রোকাঙ্ক বিষয়। 

৭৫ ৩৬ অর্জুনকর্তক মানবের পাপ-প্রবৃত্তির 

হেতু জিজ্ঞাস] । 
* ৭৬__৭৪ ৩৭--৪৩ কন্মযোগবিশ্লেষণপুর্বক শ্রকষ্ণকর্তুক 

তছৃত্বর | 
৪র্থ ৮১--১০৪ ১-৪২ সন্গযাসযোগ কথন। 

৫ম ১০৫-_-১২০ ১7২৯ কর্ধসন্যাসযোগ-বিবৃতি | 

৬ ২১ ৪৩ ১-৪৭ হুক কর্মসন্্যাস-যোগ-শ্রবণে সন্দেহা- 

এ ন্দোলিতমতি অর্জুনের প্রতি অভ্যাস- 
যোগ কথন। 

৭ম ১৪৫_-১৬১ ১--৩০ অভ্যাসে অসমর্থ অজ্জুনের প্রতি 

বিজ্ঞান-যৌগ-কথন। 
৮ম ১৬২--১৭৮ ১--২৮ ব্র্মযোগকথন। 

৯ম ১৭৯--১৯৬ ১--৩৪ রাজগুহ্যযোগকথন। 

১ম ১৯৮-_-২১৭ ১-৪২ ভগবদ্িভূতিবর্ণন | 

১১শ ২১৮--২১৯ ১-2৪  ভগবদ্বিভূতি-শ্রবণানস্তর তীয় কপ 

দর্শনে অর্জুনের প্রার্থন] ৷ 

প. ২২০--২২১ ৮ ঈশ্বররূপ-দর্শনে অসমর্থ অর্জুনকে 

প্রীকুষ্ণকর্তৃক দিব্যচক্ষুঃপ্রদান। 

*. ২২২ ৯ অজ্ঞুনের তগবদ্বিশ্বরূপদর্শন। 

দি ১০  বিশ্ববপদর্শনে অর্জুনের তীতি। 

১, ২৪৭-২৫* ১১-৫৫ পুনঃ সৌম্যমূর্তি ধারণপূর্বক ভগবৎ- 

কর্তৃক অর্জুনের সাস্বন!। 



অধ্যাষ পৃষ্ঠাঙ্ক গ্লোকান্ব 

১২শ ২৫১ ১ 

9» ২৫২-৮৮২৫৯ ২২০ 

১৩শ ২৬১ ১ 

১ ২৬২প২৮০ ২৮৩৪ 

১৪শ ১৮১-২৯৩ ১০২৭ 

১৫শ ২৯৫--৩৩৬ ১--২০ 

১৬শ ৩৯৭---৩১৭ ১৮২৪ 

১৭ ৩১৯ ১ 

[/, 

বিষয় 

ওগবাঁনের প্রতি অর্পিতচিত্ত যোগীর 

গতি জিজ্ঞাস]। ৰ 

তদ্বত্ববে ভগবতকর্তৃক ভক্তিষোগ- 

কথন । 

প্রকৃতি, পুকষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষ- 

যক প্রশ্র। 8০ 

তদৃত্ববে ক্ষেত্র-ক্েত্রজ-বিভ]তবীযোগ, 

কথন। ই 

গুণত্রয় বিভীগযোগকথন। 

পুরুষোত্তম যোগবর্ণন। 

দৈবী ও আস্ুরী সম্পদ বিভীগযৌগবর্ণন 
শান্ত্রবিধিপরিত্যাগী জীবের গতি প্রশ্ন । 

” ৩২০---৩৩২ ২--২৮ তদুত্তরে সাত্বিক, রাজসিক ও তাম- 

১৮শ ৩৩৪---৩৭৩ ১.৭৮ 

৩৭ ৫৮৩৮০ 

মিকতেদে দান ভোজন প্রতৃতি 

শরদ্ধাত্রয়বর্ণন। 

মোক্ষযোগকথন | 

গীতা মাহাত্ম্য | 



অথ ভ্রীমদভগব্দগীতাপাঠক্রমঃ | 
ন্ত  শ্রমদভগবদগীনা-মালামন্ত্রন্ত ইতগব।ন্ বেদব্যাস 

ধষিরহষ্টপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ; পরমাত্ম। দেবতা “অশোচ]নন্বশো চত্বং 

প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাসে” ইতি বীজম্ “সর্বধন্ধ্ান্ পরিত্যজ্য মামেকং 

শরণং ব্রজ* ইতি শক্তিঃ “অহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি 

মা শুচ:৮ ইতি কীলকম্ শ্রকুষ্ত্রীতার্থপাঠে বিনিয়োগঃ | “নৈন' 

ছিল শক্্রীণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ* ইতি হৃদয়ায় নমঃ 

“নটৈত: ক্লেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মাকতঃ* ইতি শিরসে স্বাহা ! 

“অচ্ছেস্টোহ্পরমদাহ্যো ইয়ম(ক্ুদে)াইশোষ্য এব ৮৮ ইতি শিখায় 

বষটু। “নিতাঃ স্বগণ্তঃ স্থাগুরচলোইয়ং সনাতনঃ” ইতি কঝচায় 

হং। “পগ্ঠ মে পার্থ কপাণি শতশোহথ সহত্র*ঃ” ইতি নেতত্রয়ায় 

বৌধটু। “নানাবিধানি দিব্)ানি নানাব্ণাকৃতীনি ৮” ইতি 

করতলপৃষ্ঠাত্যামন্ত্ায় ফট । ইতি অনন্তাসঃ। 

“নৈনং ছিন্াত্তি শস্ত্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইত্য্ষ্ঠাত্যাং 

নমঃ। “নন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ” ইতি 

তর্জ/নীভ্যাং স্বাহা। “অচ্ছেদ্যোইয়মদাছ্যোই ঘমক্রেদে]াংশোষ্য এব 

/» ইতি মধ্যমাভ্যাং বষটু। «নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাধুরচলোহয়ং 

সনাতনঃ” ইত্যনামিকাত্যাং হুং। “পশ্ঠ মে পার্থ রূপাণি শতশোইথ 

সহত্রশ:” ইতি কনিষ্ঠীভ্যাং বৌষটু | “নানাবিধানি দিব্যানি নানা- 
বর্ণারুতীনি চ* ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্। ইতি করন্তাসঃ। 

অন্যৎ সর্ব চণ্ডীপাঠাদিবৎ সর্কেষাং সুবিদিতমেব | 



অথ ধ্যান্ম্। 

& পার্থায় প্রতবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং 

ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্ । 

অধ্বৈতামুতবধিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যাক্লিনী- 

মন্ঘ ত্বামনুসন্দধামি ভগবদগীঁতে ভতবদ্ধেষিণীম্ ॥ 

অথ গণেশাদি-প্রণাম-প্রভৃতয়ঃ | 
বাগীশাদ্যাঃ সুমনস:ঃ সর্বার্থানামুপক্রমে | 

ষং নত্ব। কৃতকৃত্যাঃ স্থাস্তং নমামি গজাননম্ ॥ 

নমোহস্ত তে ব্যান বিশালবুদ্ধে 
ফুল্লারবিন্ায়তপক্মনেত্র | ও 
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ 
প্রজালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ 

প্রপন্নপারিজাতায় তোব্রবেত্রৈকপাণয়ে । 

জ্ঞানমুদ্রায় কষ্টায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ 

সর্ববোপনিষদো গাবে। দোগ্ধা গোপালনন্বনঃ | 

পার্থো বৎসঃ লুধীর্ভোক্ত1 হুগ্ধং গীতামূ তং মহৎ ॥ ৪ 

বনস্থাদেবনূতং দেবং কংসচাণ রমদ্দীনম্ | 

দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫ 

ভীম্মদ্রোণতট। জয়দ্রথজল! গান্ধারনীলোৎপল। 
শল্যগ্রাহবতী কুপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুল1 । 

অশ্বখামবিকর্ণঘোরমকরা তুর্য্যোধনা বস্তিনী 

€সোতীর্ণা খলু পাগুবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬ 



|./৩ 

পারাশধ্য বচঃ-সরোজমমলং গীতার্থগন্জোৎকটং 

নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্। 

লোকে সজ্জনষট্পট্দরহরহুঃ পেপীয়মানং মুদ্' 
ভূষাদ্ ভারতপস্কজং কলিমলপ্রধবংসি নঃ শ্রেক্সসে ॥ * 

নকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্বয়তে গিরিম্। 
মৃতরুপা তমছং বন্দে পরমানন্দমমাধবম্ ॥ ৮ 

- নং ব্রহ্মা বকপেন্দ্রকদ্রমকতত্তন্বস্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ- 

বেদৈঃ স্াগপদক্রমোপনিষদৈর্গায়স্তি ষং লামগাঃ | 
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যস্তি যং যোগিনে। 

সস্তান্তং ন বিছঃ স্ুরাস্থরগণ। দেবায় তট্রৈ নমঃ ॥ ৯ 

নমো! ধন্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে । 

বাহ্গণেত্যে! নমস্কৃত্য ধর্ম্নান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ ১ 

নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চেৰ নরোত্তমম্ | 

দেবীং সবস্থ তীঞ্ৈব [ ব্যাসং ] ততো জয়মুদ্দীরয়েৎ ॥ 









ও তৎ সৎ। 

উত্ীন্বস্ভগানদসীভাা । 
প্রথমোহধ্যায়ঃ । ১7. 
ধুতরা উবাচ ।_ 

১। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ | 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সপ্ভয় ॥ 

সগুয় উবাচ ।-__ 
২। দৃষ্টগ তু পাগুবানীকং ব্যঢং ভুর্য্যোধনস্তদা। 

আচাধ্যমুপনঙ্গম্য রাজ! বচনমব্রবীৎ॥ 
১। [ অন্বয়ঃ | ধৃতবাষ্ট্র উবাঁচ-_হে স্রয় ! যুযুৎসবঃ মামকাঃ ( মৎপক্ষীযা:) 

'পাণ্ডবাশ্চৈব ধর্খক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সম্তঃ] কিম 
অকুর্ববত ( কৃতবস্তঃ ) ॥ 

২। [ অন্থয়ঃ ] সপ্তায় উবাচ--তদা রাজা ছুধ্যোধনঃ পাগুবানীকং খুঁচং 
ৃষ্ট। তু * আচাধ্যং ( দ্রোণম্) উপসংগম্য বচনম্ অত্রবীৎ। 

১। শ্ধরম্বামিকৃতটাক1 --অত্র তাবন্ধন্মক্ষেত্র ইত্যাদনা 
বিষীদন্লিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রস্থেন কৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রন্তাবায় কথ 
নিবপ্যতে,__ধৃতরাষ্র উবাচেতি। ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি । ভোঃ সঞ্জয ! 
ধম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণং ; এঘামাদ- 
পুক্ষঃ কশ্চিৎ কুরুনাম। বভৃব, তশ্ত কুরোদ্ধন্মস্থানে মামকাঃ মত 
পুত্রাঃ পাগুপুত্রীশ্চ যুযুখসবো যোদ্ধ,মিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ 
সম্তঃ কিম্ অকুর্বত কিং কৃতবস্তঃ ॥ 

২। স্বামিটা।- সঞ্জয় উবাচ-_দৃষ্টেত্যাদি | পাগবানামনীকং 
সৈম্তং বুাঢ়ং ব্যৃহরচনয়া৷ অধিষ্িতং ৃ্ দ্রোণাচার্যসমীপং গত্বা 
বাঁজ। ছুয্যোধনে | বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ 

১। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,__হে সপ্রয় ! দুর্য্যোধনাদি মৎপুত্রগণ ও পাঁওবগণ,__ 
দ্ধাভিলাষে পুশ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়৷ কি করিলেন? 

* পাগুবানাং ভয়প্রসঙ্গো নান্তীত্যেতৎ "তু শব্দেন দ্যোত্যতে, প্রত্যুত ছযো- 
ধনশ্যৈব প্রভৃতং ভয়ং প্রাহুর্বভূব ইতি আ, টী, | 



হ শ্রীমন্তগবদগীতা । 

৩। পশ্ঠৈতাং পাওুপুভ্রাণামাচার্য, মহতীং চমুম্ । 
ব্যুটাং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্েণ ধীমতা ॥ 

৪ | অন্র শুরা মহেষ্ালা ভীমাজ্ুননম। যুধি | 
যুযুধানে। বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাঁরথঃ ॥ 

৫| ধুষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ কাশী [শি]রাজশ্চ বীধ্যবান্। 
পুরুর্দিৎ কুস্তিভোজশ্চ শো দৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ 

৬। যুধামন্যুশ্চ বিক্রীস্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্। 
সৌভদ্ে৷ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বব এব মহারথাঃ ॥ 

৩। [ অন্বয্ঃঃ] হে আচার্য । তব শিষ্যেণ ধীমত। দ্রপদপুত্রেণ (ধৃষ্দ্যুন্সেন ) 
বাং (ব্যুহবচনয়। স্থাপিতাং) পাও্পুজাণাম্ এতাঁং মহতীং চমুং পশ্ঠ ( অবলোকয় )। 

১৫1৬। [অন্বযঃ | অত্র (পাওবসেনায়াং) শূরাঃ মহেষাঁসাঃ (মহাধনুধ রাঃ) 
যুধি (যুদ্ধে) ভীমাজ্ভুনসমাঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্, 
ৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ বীধ্যবান্ কাশী-(শি)রাজশ্চ, পুকজিৎ, কুস্তিভোজশ্চ, নর- 
পুঙ্গবঃ (নরশ্েষ্ঠঃ) শৈ (স্)ব্যশ্চ,বিক্রাস্তঃ যুধামন্যুণচ,বী্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ 
(অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ, (ড্রৌপদীতনয়াণ্চ) [এতে] সর্ব্বে এব মহারথাঃ ॥ 

৩। ম্বামিটা._-তদেব বচনমাহ-_-পণ্ঠৈতা মিত্যাদিতিন বভিঃ 
শ্লোকৈ১। পশ্েত্যাদ্ি-_-হে আচাধ্য ! পাগবানাঁং মহতীং বিততাং 
চমুং সেনাং পশ্ত, তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টহ্যয়েন ব্যুঢ়াং ব্যুহ- 
রচনয়াধিঠিতাম্ ॥ 
৪-৫-৬। স্বামিটী ।-_মত্রেতাদি | অত্র অল্তাং চম্ষাম্। ইষবে। বাণ! 

অন্তস্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইঘাসাঃ ধনুংষি, মহান্ত ইঘ্বাসা যেষাং 
তে মহেঘাসাঃ, ভীমার্জুনৌ তাবদত্রাতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধারৌ, তাত্যাং 

২। সঞ্রপ্ন কহিলেন,--তখন রাজ! দুেযাধন, পাওবসৈন্ সকলকে 
অবস্থিত দেখিয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া! কহিতে লাগিলেন ॥ 

*. ৩। গুরুদেব; দেখুন-- আপনার শিষ্য তীক্ষবুদ্ধি ধৃষ্টছান্ন পাগবদিগের 
এই বিপুল সৈম্ দ্বারা ব্যুহরচন! করিয়াছেন ॥ 



প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ। ঙ 

৭। অস্মাকস্ত রিশিষ্ট! যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নায়কা মম সৈন্তাস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ 

৮। ভবান্ ভীক্মশ্চ কণণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জীয়ঃ | 
অশ্বাম! বিকর্ণশ্চ মৌমদতিজ্জয়াদ্রথঃ ॥% 

৭। [অন্বয়ঃ] হে দ্বিজোত্বম! অন্মাকন্ত যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্তস্ত 
নায়কাঃ ( পতয়ঃ) তান্ নিবোধ ( অব্গচ্ছ ), তে (তব) সংজ্ঞার (সম্যক্ 
জ্ঞানার্থং ) তান্ ব্রবীমি ॥ 

৮| [অন্থয়ঃ] ভবান্ ভীন্সশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্রয়ঃ (যুদ্ধজয়ী ) কৃপশ্চ অশ্বখাম! 
বিকণশ্চ তখৈব চ [জয়দ্রথঃ] (তখৈব-চ স্থানে জয়দ্রথ ইতি পাঠীস্তরম্। ) দৌমদত্তিঃ 
( সোমদত্তপুজে! ভূরিশ্রবাঃ )॥ 

সমাঃ শুরাঃ সন্তি | তানেব নামতিনিদ্দিশতি__যুযুধান ইতি । যুযুধানঃ 
সাত্যকিঃ। কিঞ্চ চষ্টকেতুরিতি । চেকিতানো নাম একে। রাজা। 
নরপুঙগবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। যুধামন্ত্যুরিতি | বিক্তাস্তো যুধামন্ত্ু- 
নণমৈকঃ সৌভদ্রোই ভিমন্থ্ুঃ ভ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপস্তাং পঞ্চত্যো যুধিষ্টি- 
রাদিভ্যে। জাতাঃ পুক্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ । মহারথাৰীনাং লক্ষণম্! 
[ --“একে। দশ সহআাঁণি যৌধয়েদ্যস্ত ধন্বনাম! শস্তশান্ত্রগ্রবীণশ্চ 
' মন্থুব্রথ্র ইতি ম্মুতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্ত সং লাকি সঃ 
/ রথী চৈকেন যো যুখ্যেত্ন্নধানোহদ্ধরথঃ স্থৃতঃ ॥” 

৭। স্বামিটা - অস্থাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা: 
নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থ: ॥ 

৪-৫-৬। এই ব্যহরচনায় অবস্থিত পাগবদিগের সেনাদলে, যুদ্ধে তীমার্ভুন- 
তুল্য মহাবলশালী মহাঁধনুদ্ধর যুযুধান ( সাঁত্যকি ), বিরাট, মহারথ ভ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, 
চেকিতান, বীধ্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুস্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশাল 
বুধামন্যু, মহাবলশালী উত্তমৌজ| ও অভিমন্যু এবং প্রতিবি্ধ্য প্রভৃতি ভ্রৌপদীব 
পঞ্চ পুজ উপস্থিত আছেন ; ইহীর! নকলেই মহারথ ॥ 

৭॥ হেদ্বিজোত্ম! আমাদের পক্ষে ধাহীরা আমার প্রধান সেনা-নাযক 

+ সৌমদত্তিস্তখেব চ ইতি পাঠীস্তরম্। 



৪ জীমত্তগবদগীতা। 

৯ | অন্যে চ বহুবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশক্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বেব যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ 

১০ । অপর্ষ্যাপ্তং তদম্মীকং বলং ভীক্মাভিরক্ষিতমূ । 
পর্য্যাপ্ডং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ 

৯। [ অন্বয়ঃ ] নানাশন্তরপ্রহরণাঃ অন্তে বহবঃ শুরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ 
( জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কলাঃ [ সন্তি] (তে) সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ 

১০। [ অন্বয়ঃ ] তৎ ( তাদৃশবীরধুক্তমপি ) ভীম্মাভিরক্ষিতম্ [অপি] অস্মাকং 
বলম্ অপর্যাপ্ত, (বিপক্ষসৈন্যং প্রতিযোদ্ধ,ম্ অসমর্থম্ ); ভীমাভিরক্ষিতম্ 
ইদং তু এতেষাং ( পাগবানাং) বলং পর্যাপ্তম্ (সমর্থন) ॥ - 

৮-৯। ম্বীমিটা ।-_তানেবাহ-_ভবানিতি দ্বাত্যাং। ভবান্ 
দ্রোণঃ | সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা । সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্ত 
পুত্রে ভূরিশ্রবাঃ। অন্তে চেতি মদর্থে মতপ্রয়োজনার্থং জীবিতং 
ত্যক্ত,মধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ ৷ নান! অনেকানি শন্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি 
যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ ॥ 

১০। স্বামিটী।__-ততঃ কিম্, অত আহ - অপধ্যাপ্তমিত্যাদি 
ততথাভূতৈবীবৈযুক্তমপি ভীম্মেণাতিরক্ষিতমপি অন্মাকং বলং 
সৈন্তম্ অপধ্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধ,ম্ অসমর্থং ভাতি, ইদম্ এতেষাং 
পাগবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ সৈল্তং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি 
ভীম্ষস্তোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ। অস্মদ্বলং পাঁওবসৈম্ং  প্রত্যসমর্থং 
ভীমন্তৈকপক্ষপাতিত্বাৎ ॥ 

আছেন, তাহাদিগকে অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য তাহাদের নাম 
কীর্তন করিতেছি ॥ 

৮। আপনি, ভীম্ম, কর্ণ, সমববিজয়ী কপ, অঙ্বথামা, বিকর্ণ, [ জয়রথ ] এবং 

ভূরিশ্রব! |! 

*। নান! অস্ত্রশন্ত্রধীরী আরও অনেক বীর আছেন, ইহারা সকলেই আমার 
জন্য প্রাণতশগে কু শুসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহীরা সকলেই সমরনিপুণ ॥ 
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১১ | অয়নেষু চ সর্ব্বেধু যথাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীক্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সর্ধব এব হি ॥ 

১২| তস্য সংজনয়ন্ হর্ধং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 
সিংহনাদং বিনগ্যোচ্চৈঃ শঙ্বং দধ্যো প্রতাপবান্ ॥ 

১১। [ অন্থয়ঃ ] সর্ব এব তবস্তঃ সর্বে্বধু অয়নেধু (ব্যহপ্রবেশদ্বারেদু) খাভাগং 
নিদ্দিষ্ট্বন্বরণস্থানম্ ( অপরিত্যজ্য ) অবস্থিতাঃ ( সন্তঃ) ভীম্মমেব অভিরক্ষত্ত ॥ 

১২। [অন্বযঃ] প্রতাঁপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতাঁমহঃ (ভীম্মঃ) তন্য (ছুষ্যোধনস্ত) হর্বং 
সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্ (তৃত্বা) শঙ্খং দধ্যৌ (বাদিতবান্ ) ॥ 

১১।  স্বীমিটা।- তম্মাস্তবন্তিরেবং বর্তিতব্যমিত্যাহ__-অয়নে- 
ঘ্বিতি। অয়নেষু ব্যহপ্রবেশমার্গেযু চ * যথাভাগং বিভক্তাং স্থাং স্বাং 
রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ ভীম্মমেব অতিরক্ষস্ত যথাইন্ৈ- 
যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন হন্যেত, তথা রক্ষস্ত। ভীম্মবলেনৈবাম্মীকং 
জীবন!মতি ভাবঃ ॥ 

১২। স্বামিটা-_তর্দেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীন্মঃ 
কিং ককতবান্, তদাহ--তন্তেত্যাদি। তন্ত রাজ্ঞো হর্ষং কুর্বন্ 
পিতামহে! ভীম্ম উচ্চৈর্ধহাস্তং সিংহনাঁদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং 
দখো। (বারদিতবান্) ॥ 

১০। বৌধ হয়__আমাদের পক্ষে এপ বীরগণ-পরিপূর্ণ অসংখ্য সৈন্য 
থাকিলেও এবং তাহারা ভীম্মকর্তৃক রক্ষিত হইলেও পীগুবগক্ষীয় সৈম্তগণের সহিত 
সমরে অসমর্থ ; কিন্ত ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাঁওবদিগের এই সৈন্যগণ সমর্থ হইবে । 

১১1 [অতএব ] আপনার! সকলেই ব্যুহ-প্রবেশ-ছারে স্ব স্ব বিভাগানুসাঁরে 
অবস্থান কবিয়! ভীম্মকেই রক্ষা করুন || 

১২। ( তখন ) প্রতাঁপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ( ভীম্ম ) তাহার (ছুষ্যোধনের) 
[ চিত্তে] আনন্দ জন্মাইয়। উচ্চৈংস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন ৷ 

* কর্তবাবিশেষদেটাতী 'চ*' শব্দঃ। 



৬ শ্রীমত্তগবদগীতা | 

১৩ । ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহনৈবাভ্যহন্তন্ত স শব্দস্তমুলোইভবৎ ॥ 

রি / 
১৪। ততঃ শ্বেতৈহ্য়ৈযু.ক্তে যহতি স্তন্দনে শ্হিতৌ । 

মাধবঃ পাণগুবশ্চৈব দিব্যো৷ শো প্রদধ্মতৃঃ ॥ 
১৫। পাঞ্চজন্যং হৃবীকেশে। দেবদভ্তং ধনগ্য়ঃ | 

পৌগুং দধ্যোৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্্না বুকোদরঃ ॥ 
১৬। অনন্তবিজয়ং রাজা কুক্তীপুত্রো যুধিতিরঃ | 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্ঘোষমণিপুষ্পকৌ, ॥ 
১৭। কাশ্ঠযশ্চ পরমেঘ্াসঃ শিখণ্ডী চ মহ'রথঃ | 

ধ্টছ্যন্নে। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ 
১৩ । [অন্বযঃ] ততঃ শহ্ীঃ চ ভেষ্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্য- 

হ্যত্ত ( বাদিতাঃ অভূবন্ ) স শব্দঃ তুমুল ( মহান্) অভবৎ ॥ 
১৪। [অন্বয়ঃ] ততঃ শ্বেতেঃ হযৈঃ ( অহ্বৈঃ) যুক্তে মহতি স্তন্দনে (রথে) স্থিতৌ 

মাধবঃ পাওবশ্চ এব দিবো শহ্ছো প্রদধাতুঃ ( বাদয়ামাসতুঃ ) ॥ 

১৩। স্বামিটা|__-তদেবং সেনাপতেতাক্মন্ত যুদ্ধোৎসবমালোক্য 
সর্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ-_ তত ইত্যার্দিন৷ ৷ পণবা মদ্দিলাঃ 
আনকা গোমুখাশ্চ বাগ্ভবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাত্যহন্তস্ত 
বাদিতাঃ। স শব্ঃ শঙ্খাদিশবাস্তমুলো মহানভূৎ ॥ 

১৪1 স্বীমিটী।_-ততঃ পাগুবসৈন্তে প্রবৃত্ত যুদ্ধোৎসবমীহ-_ 
তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চতিঃ | স্তন্দনে রথে স্থিত সন্ত শ্রীকষ্ধার্জুনো 
দিবো শঙ্ঘো প্রকর্ষেণ দধ্ৃতুর্ববাদয়ামাসতুঃ ॥ 

সী পপ 

১৩। অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব ( মাদল ), আনক ( পটহ) গোষুখ (শৃঙ্গ 
প্রভৃতি ) রণবাগ্ভ সকল সহস! বাদিত হইল ; সে শব্দ তুমুল হুইয়! উঠিল ॥। 

১৪। শ্বেতবর্ণ ঘোটকযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃ্ক ও অজ্ঞুন দিব্য (অলৌকিক 
অসাধারণ ) ছুইটি শঙ্খ বাজাইলেন ॥ 
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১৮। দ্রুপদে! দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাছুঃ শঙ্ান্ দধ্যুও পুথক্ পুথক্ &? 

১৯ । স ঘোষে ধার্তরাষ্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদ।রয় । 
নভশ্চ পুথিবীঞ্চেব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ 

১৫।১৬১৭।১৮। [ অন্বয়ঃ ] হে পৃথিবীপতে ! হৃষীকেশঃ পাঁঞ্চজন্ং, ধনঞীযঃ 
দেবদত্তং, ভীমকর্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্বং পৌও,ং দখ্যো, কুস্তীপুত্রঃ রাজ! যুধিষ্টিরঃ 
অনস্তবিজয়ং [দো ] নকুলঃ সহদেবশ্চ সুযোষমণিপুষ্পকৌ ([ দধুতুঃ ] পরমেধাসঃ 
€ মহাধনুদ্ধীবঃ ) কাশ্ঠশ্চ, মহারথঃ শিখণ্তী চ, ধুষ্টছ্ক্সঃ বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ 
নাত্যকি“চ, ভ্রুপদঃ, ,প্রৌপদেরাশ্চ, মহাঁবাহঃ সৌভদ্রঃ ( অভিমন্থা্চ ) সর্ববশঃ 

সর্ব্ব এব পৃথক্ পৃথক্ শহ্মান্ দখ্.॥ 
১৯। [অন্বয়ঃ] তুমূলঃ সঃ ঘোঁষঃ (শঙ্বনাদ:) নভশ্চ আকাশমণডলঞ্চ পৃথিবীক্ষেব 

ভ্যনুনাদয়ন্ ধার্তরাষ্ট্রীণাঁং (ছু্যোধনাদীনাং) হৃদয়ানি ব্যদাবয়ৎ ( বিদারিতবান্ ) ॥ 

১৫-১৮| স্বামিটী।_তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্লাহ__পাঞ্জজন্তমিতি | 
পাঞ্চজন্ঠাদীনি নামানি শ্রীকষ্ণাদিশঙ্খানাম। ভীমং ঘোরং কন্ধ 
যস্ত সঃ। বৃকবৎ উদ্রং যন্ত স বুকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌগুং 
দধ্যাবিতি। অনস্তেতি ৷ নকুলঃ ম্বঘোষং নাম শঙ্ঘখং দ্য, সহদেবে! 
মণিপুষ্পকং নাম। কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীর।জঃ, কথংভূতঃ-_ 
পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইঘাসো ধনুর্যস্ত সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপন্ডে 
ধৃতরাষ্ ! ॥ | 

১৯। স্বামিটা।_-স চ শঙ্খানাং নাদজ্বদীয়ানাং মহাভয়ং 
জনয়ামাসেত্যাহ__স ঘোষ ইত্যাদি! ধার্তরাষ্্রীণাং তবদীয়ানাং হদ- 
যানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্, কিং কুর্ববন্-_-নভশ্চ পৃথিবীধ্চাভ্যন্- 
নাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপুরয়ন্ ॥ 

১৫-১৬-১৭ ১৮। প্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙা, অজ্ভুন দেবদত্ত নামে শঙ্খ 
এবং ভীমকর্ম্ন। বৃকোদর পৌগু, নামক মহাঁশঙ্গা বাজাইলেন। কৃত্তীপুত্র রাজ! 
যুধিষ্ঠির অন্তবিজয়নীমক, নকুল সথঘোৌষনামক এবং সহদেব মণিপুষ্পকনীমক শঙ্খ 
বাজাইলেন। হে পৃথিবীপতে ং আর ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, 



৬ শ্রীমত্তগ বদগীত। । 

২০। অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট। ধার্তরা্রান্ কপিধ্বজঃ | 
প্রবৃণ্তে শস্ত্রসম্পাতে ধন্ুরুদ্যম্য পাণগুবঃ । 

হৃধীকেশং তদ] বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ 
অর্ভুন উবাচ।__ 

২১। সেনয়োরুভয়োন্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচুুত ॥ 
২২। যাবদেতান্সিরীক্ষে২হং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্। 

কৈ্ময়া মহ যোদ্ধব্যমম্মিন রণসমুগ্মে ॥ 
২৩। যোতস্তামানানবেক্ষেহহং য এতেহভ্র সমাগতাঃ | 

ধার্তরাপ্রস্য ছুর্ববদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ 
২*। [অনয়ঃ] হে মহীপতে ! অথ শন্ত্রসম্পীতে ( বাঁণাদিক্ষেপণে ) প্রবৃত্তে 

( আরবে) [ সতি ] কপিধ্বজঃ পাঁওবঃ (অজ্জবনঃ) ধার্তরাষ্্রীন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন 
ব্যবস্থিতান্ (বুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্) দুষ্ট ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষী- 
কেশং (শ্রীকৃষ্ণম্) ইদং বাক্ম্ আহ ( কথিতবান্ ) ॥ 

২১1২২।২৩। [অন্বয়ঃ] অজ্জুনঃ উবাচ-_হে অচ্যুত। 4 অহং ঘাবৎ যোদ্ধ,. 
কামান অবস্থিতান্ এতান্ নিরীক্ষে, অস্মিন রণদমুদ্যমে কৈ সহ ময় যোদ্ধব্যম্। 
যুদ্ধে দুর্ববুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্রস্থ প্রিয়চিকীর্ববঃ যে এতে অভ্র সমাগতাঃ (তান) 
ঘোৎ্তমানান্ অহং যাবৎ অবেক্ষে, ( তাবৎ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে মেম) 

র্থং' স্বাপয় ॥ 

২০| স্বামিটী।_-এতশ্মিন সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জুনে। বিজ্ঞীপয়ণ- 
মাসেত্যাহ-_-অথেত্যা দিভি: চতুভিঃ শ্লে।কৈঃ | 'আথেতি__অথানস্তরং 
ব্বস্থিতান্ যুদ্ধোদযোগেন স্থিতান্। কপিধবজোইজভনঃ॥ | 

ষ্টছোর, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহাবা 
অভিমনুযু-_-ইহীরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাঁজাইলেন॥ 

১৯। সেই তুমুল বাদ্যশব্দ আকাঁশ ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রতিধ্বনিত 
করিয় হুধ্যোধনপক্ষীয় বীরদিগের হাদয় বিদীর্ণ করিল ॥ 

* ভক্তাধীনত্বাৎ ভগবতঃ সারখাস্বীকারঃ, অচ্যুত ইতি সম্বোধনেন ভগবতঃ 
স্বরূপং কদাচিদপি সারথ্যস্থীকারেইপি ন প্রচাতিং প্রাপ্গোতীতি ধ্বন্যতে । 
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সঞ্জয় উবাচ ।-_ 
২৪। এবমুক্তো হৃধীকেশে! গুড়াকেশ্নে ভারত। 

সেনয়োরভয়োন্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোতমধ্ ॥ 

২৫। ভীদ্ষদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্েষাঞ্চ মহীক্ষিতায্ । 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতাঁন্ মমবেতান্ কুরূনিতি ॥ 

২৪-২৫। [ অস্থয়ঃ ] স্ভীয়ঃ উবাচ। হে ভারত! হৃধীকেশঃ গুড়াকেশেন 
(জিতনিদ্রেণ অজ্জুঁনেন ) এবম্ উক্তঃ (সন্ ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীম্মদ্রোণ- 
প্রমুখতঃ সর্ব্বেধোং চ মহীক্ষিতাঁং (রাজ্ঞাং) [ সম্মুখে] রখোত্বমং স্থায়িত্ব 
“হে পার্থ! এতান্ সমবেতাঁন্ কুরূন্ পণ্ঠ”' ইতি উবাচ। 

২১-২২-২৩। স্বামিটা ।-_ তদেব বাক্যমাহ-_ সেনয্োব্রিত্যাদি। 
যাবদেতান্ ইতি । নন ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকম্তব্রাহ-_-টকর্ময়ে- 
ত্যাদি। কৈঃ সহ ময় যোদ্ধব্যম। যোতস্তমানীনিতি- ধার্তরাষ্ুনত 
দুর্ধ্যোধনন্ত প্রিয়ং কর্ভূমিচ্ছস্তে। যে ই হ সমাগতা* তানহং ড্রক্ষ্যামি 
যাব, তাবছুভয়ে 1£ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ 

২৪-২৫ | স্বামিটা ।-_ততঃ কিং বৃভ্ম্ ইত্যপেক্ষায়াং সপ্তয় 
উবাচ-_এবমুক্ত ইত্যাদি | গুড়াক! নিদ্রা তন্তা ঈশেন জিতনিদ্রে 
অঙ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! সেনয়োর্দধ্যে 
রথানামুস্তমং রথং হৃধীকেশঃ স্বাপিতবান্। ভীম্মপ্রোণ ইতি ।-_- 
মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্ব। | 
হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্ঠে তি শ্রভগবানুবাঁচ ॥ 

২,। অনন্তর শত্ত্রস্পাত আরন্ত হইলে, কপিধ্বজ অজ্জুন তখন হুর্য্যোধন 
প্রভৃতিকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া ধনু উত্তোলন পূর্বক শ্রীকৃষকে কহিতে 
লাগিলেন ॥ 

২১-২২২৩। অর্জন কহিলেন,_-সথে কৃষ্ণ! যাবৎ আমি, যুদ্ধকামনায় 
উপস্থিত এই বীরগণকে নিরীক্ষণ করি ; এই যুদ্ধক্ষেত্রে কাহাদিগের সহিত 
আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, যাবৎ তাহ! দেখি, দুর্বদ্ধি ছূর্য্যোধনের প্রিয় কর্ণ 



১৪ শমত্তগবদগীত|। 

২৬। তত্রাপশ্ঠৎ শ্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্। 
আচার্য্যাম্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুভ্রান্ পৌন্রান্ সখীংস্তথ। 

শ্বশুরান্ স্হদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ 
২৭। তান্ সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সর্ববান্ বন্ধ,নবস্থিতান্। 

কৃপয়া পরয়াবিষ্টে। বিষীদন্িদম ব্রবীৎ ॥ 
২৬। [অন্বযঃ] অথ পার্থ: (অজ্ঞ ন:) তত্র; স্থিতান্ উভয়ৌরপি সেনযোঃ পিতুন্ 

পিতামহান্ আচার্য।ন্ মাঁতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌব্রান তথ। সখীন্ খশুবান্ স্হৃদণ্চ 
এব অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্)। 

২৭। [অস্বঃ] সঃ কৌন্তেঞ তান্ সর্ববান্ বন্ধন অবস্থিস্তান্ সমীক্ষ্য পরঘ। 
( মহত্য! ) কৃপঘ! আবিষ্টঃ (যুক্তঃ) বিষীদন্ ( বিষাঁদং প্রাপ্তঃ সন্ ) ইদম্ অব্রবীৎ ॥ 

২৬। স্বামিটা।__-ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ__তত্রেত্যাদি | পিতৃন্, 

পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌল্রানিতি ছৃর্যোধনাদীনাং যে পুক্রাঃ, 
পৌল্রাশ্চ, তানিত্যর্থঃ। সবীন্ মিত্রাণি। সুহৃদঃ কৃতোপকাবাংশ্চ 
অপশ্তৎ ॥ 

২৭| স্বামিটা।__-ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ__তানিতি। 
সেনয়োরুতয়োরেবং সমীক্ষ্য কুপযা মহত্য। আবিষ্টঃ বিষগ্নঃ সন্ 
ইদমর্জুনোইব্রবীৎ। ইত্যুত্তরস্তার্দশ্লোৌকস্ত বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ। 

করার ইচ্ছায় যাহার! এই স্থানে সমবেত হইয়াছেন, সেই সকল বুদ্ধাথিগণকে যাবৎ 
আমি অবলোকন করি, তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমাব রথ 
স্থাপিত কর ॥ 

২৪ ২৫। জগ্রয় কহিলেন,_হে ভাবত।! অজ্ছুন শ্রীকৃঞ্কে এইরূপ কছিলে, 
শ্রীকৃকঃ উভয়সেনার মধ্যে ভীম্মপ্রোণপ্রমুখ সমবেত সমুদায় রাঁজগ্তগণের সম্মুখে 
তর্দীয় উত্তম রথ স্থাপিত করিয়া, “হে অজ্জু“ন! বুদ্ধার্থ সমবেত কুক্ষগণকে দেখ” 
ইহা কহিলেন ॥ 

* তত্রেতি'সপ্রম্যা ভগবদত্যনুজ্ঞানে সমরসম্বারজায় সংপ্রবৃত্তে সতি ইত্যেতৎ 
কুচ্যতে ॥ 



প্রথমোহ্ধ্যান্ঃ। ১১ 

অর্জুন উবাঁচ।-_ 
২৮। দৃগ্রেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎুসুন্ সমবস্থিতান্ । 

সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ 
২৯। বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে | 

গাণ্ডীবং অ্রংলতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ 
৩০। ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ 
২৮। [অন্ধয়ঃ] অজ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! যুযুতনুন্ ( যোদ্ধ,মিচ্ছন্) ইমান্ 

স্বজনান্ সমবস্থিতাঁন্ ৃষটা মম গাত্রাঁণি সীদত্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ 
২৯। [অন্বযঃ] মে শরীবে বেপথুঃ চ রোমহর্ণঃ চ জায়তে ; হস্তাৎ গাণ্ডীবং 

স্রংসতে, (অধঃ পততি ), ত্বক চ পরিদহাতে এব ॥ 
৩০। [অন্বয়ঃ] হে কেশব ! অবস্থাতুং চ ন শরোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি ইব, 

নিমিন্তীনি চ বিপবীতানি (প্রতিকূলানি ) পশ্ঠামি ॥ 

২৮।২৯।  স্বামিটী।__-কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ- দৃষ্টেমা- 
নিত্যাদি যাবদব্যায়সমাপ্তিম্। হে কৃষ্ণ! ষোদ্ধ,মিচ্ছতঃ পুরতঃ 
সমাগবস্থিতান্ স্বজনান বন্ধুজনান দুষ্ট মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণা- 
দীনি সীদস্তি বিশী্ধান্তে। কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি | বেপথুঃ কম্পঃ।, 
রোমহর্ষে। রোমাঞ্চ | শ্রংসতে নিপততি | পরিদহাতে সর্বতঃ 

_সম্তপ্যতে ॥ রিটন ভাটির টির ররর 
২৬। অনন্তর অঙ্জ্বন সেই স্থানে সমবেত উভয়পক্ষীয় সেনাতেই পিতৃব্য, 

পিতামহ, আঁচী্ধ্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর এবং সুহ্বদ্গণকে 
অবলোকন করিলেন । 

২৭। কুস্তীনন্দন সেই সকল বন্ধুগণকে ( রণস্থলে ) সমাগত দেখিয়া অতিশয় 
কৃপান্বিত ও বিষাদুক্ত হইয়। এই কথা কহিতে লাগিলেন ॥ 

২৮। অজ্জুন কহিলেন-_-হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধকীমনায় সমাগত এই আত্মীয়গণকে 
সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়। আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ শু্ষ হইতেছে ॥ 

২৯। আমার কম্প এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্তীব থসিয়া 
পড়িতেছে এবং চর্ম যেন দগ্ধ হইতেছে। 



"১২ শ্রীমত্তগবদগীত! | 

৩১। ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্ব। স্বজনমাহবে | 
ন কাজ্েক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজাং স্ুখানি চ ॥ 

৩২। কিং নে| রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন,ব 
যেষামর্থে কাঞ্কিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্ুখানি চ ॥ 

৩৩। ত ইমেহইবস্থিত! যুদ্ধে প্রাণাংস্তাক্ত1 ধনানি চ। 
আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ 

৩৪। মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনস্তথা | 
এতান্ ন হস্তুমিচ্ছাঁমি ঘ্বতোহপি মধুসুদন ॥ 

৩৫। অপি ত্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিন্ন, মহীকৃতে 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন॥ 

৩১ । [অন্থয়ঃ] আহবে (মুদ্ধে) স্বজনং (বন্ধুজনং) হত্বা শ্রেয়শ্চ (যঙ্গলং) ন অন্- 
পশ্যামি ; হে কৃষ্ণ ! (অহং) বিজয়ং ন কাজ্জে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন (কাজেকে)। 

৩২1৩৩/৩৪।৩৫ | [ অন্বয়ঃ ] হে গোবিন্দ ! যেষাম্ অর্থে নত (অস্মীকং) বাজ্য', 
ভোগাঃ স্শানি চ কাঞ্জিতং, তে ইমে আচার্য্য, পিতরঃ পুত্রাঃ তথ! এব 5 
পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ পৌত্রীঃ, শ্যালাঃ, তথা সন্বন্ধিন, ধনানি প্রাণান্ 
চ ত্যক্ত1 (প্রাণাদীনাং ত্যাগং স্বীকৃত্য ) যুদ্ধ অবস্থিতাঃ [অতএব] নঃ (অস্মাকং) 

রাঁজ্যেন কিং, ভোৌগৈঃ জীবিতেন বাঁ কিম্? হে মধুস্দন, মহীকৃতে ( পৃথিবী- 
নি্মন্তং ) কিং নু ত্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ অপি, গতঃ (অস্মান্ মারয়তঃ ) অপি 
এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি : হে জনার্দন! ধাত্তরাষ্ীন (ছুর্যৌধনপ্রড়তীন্) নিহতা 
(মারয়িত্বা ) নঃ ( অন্মীকং ) কা শ্রীতিঃ ( নুখং ) স্যাৎ ॥ 

৩০। স্বামিটা।_ অপি চ ন চ শরুোমীত্যাদি | বিপরী- 
তানি নিমিত্বানি অনিষ্টহ্থচকানি শকুনাদীনি পশ্তামি ॥ 

৩১। স্বামিটী '__কিঞ্চ, নচেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং 
হত্ব। শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্ঠামি । বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্তসীতি 
চে, তত্রাহ-_ন কাজ্ক্ ইতি । 

৩০। হে কেশব! আমি আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি ন!, আমার চিত্ত চঞ্চল 
হইয়াছে, আমি দুলক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি ॥ 



. প্রথমোহ্ধ্যারঃ। ডি 

৬ ॥ পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ | 
তম্মান্গার্! বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববাহ্ধবান্ ॥ 
স্বব্ধনং হি কথং হত্বা স্থখিনঃ স্যাম মাধব ॥ 

৩৬। [অন্বয়ঃ] আততারপ়িন; এতান্ হত্বা, পাঁপম্ এব অসম্মান আশ্রয়ে তন্মাৎ 
স্বয়ং ] স্ববান্ধবান্ ধার্তরাষ্্রান্, হস্তং ন অর্থাঃ; (সমর্থাঃ ), হি (যম্মাৎ) হে মাধব | 
স্বজনং হত্া' কথং সুখিনঃ শ্যাম :(ভবেম ) ॥। 

৩২ ৩৩1৩৪1৩৫ | স্বামিটী।-_-এতদেব প্রপঞ্চয়তি--কিং নে 
রাজ্যেন ইত্যাদি সার্দদ্য়েন। তইমে ইতি। যদর্থমন্মকং রাঁজ্যা- 
দিকমপেক্ষিতং, তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, 
অতঃ কিমম্মমকং রাঁজ্যাদিভিঃ কৃতামিত্যর্থঃ | নম্থু যদি কৃপয়া 
ত্বমেতান্ন হংসি, তহি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যাস্ত্যেব, অতন্ত্- 
মেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুজ্ঞেতি, তত্রাহ_-এতানিত্যাদ সার্দেন। 
স্রতোহপি অন্মান্ মারয়তোহপি এতান্। অপীতি। ত্রৈলোক্য- 
রাজ্যন্তাঁপি হেতোঃ তৎ্প্রান্ত্যর্থমপি হস্তং নেচ্ছামি, কিং পুনর্্হী 
মাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ ॥ 

৫ ৩৬। স্বামিটা। নন চ (*অগ্নিদো গরদশ্চৈব শন্্রপাণি-' 
দ্ুনাপহঃ। ক্ষেত্রদীরাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততাযিন:” ) ইতি! 
শ্মরণাদগ্রিদাহাদিভিঃ ষড় ভিহ্রেতুভিরেতে তাবদাততায়িন;ঃ আত-: 
তাঁয়িনাঞ্চ বধে! যুক্ত এব | “আততায়িনমায়াস্তং হন্তাদেবাবিচারয়ন্।! 

৩১ । যুদ্ধে আত্মীয়জন নিহত করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি না, হে কৃষ্ণ ! আমি 
হয়ও চাঁহি না, রাজ্যও চাহিনা, হখও চাহিন। ॥ 

৩২1৩৩/৩৪।৩৫। হে গোবিন্দ! যাহাদের জন্য রাজ্যভোগ ও হসুখভোগ 
'আমাদের আকাঙ্কিত, সেই আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, স্বশুব, 
পৌল্র, শ্তালক এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রীণ বিসঙ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবস্থান করিতেছেন ; অতএব আমাদের রাজ্যেই বা কাজ কি, সুখভোগেই বা 
কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি? হে মধুহ্দন! ইহারা আমাদিগকে মাঁরিলেও 
আমি, পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনরাজ্যের জন্যও ইহাদিগকে মারিতে 
ইচ্ছা করি ন! ; ছুয্যোধনপ্রভৃতিকে নিহত করিয়। আমাদের কি হুথ হইবে? 



১৪ শ্ীমস্ভগবদগীতা 

৬৭। যগ্ভপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহৃতচেতসঃ ৷ 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্ ॥ 

৩৮ । কথং ন জ্ঞেয়মম্মীভিঃ পাপাদম্মান্সিবত্তিতৃমূ | : 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্ভির্জনাদ্দন ॥ 

৩৭৩৮ । [ অন্বয়ঃ ] হে জনার্দন ! যগ্কপি এতে লোভোপহতচেতসঃ [ সম্তঃ ] 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদোহে পাতকং চ ন পশ্ঠত্তি, তথাপি কুলক্ষয়কৃতং দোষং 
প্রপন্ঠতিঃ অন্মাৎ পাপাৎ নিবন্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? 

নাততায়িবধে দোষে হস্তর্ভবতি কশ্চন”* ॥ ইতি বচনাৎ। তত্রাহ-_ 

পাপমেবেত্যা্দি সার্ধেন। “আততায়িনমারাত্ত” ধিত্যাদি কমর্থশান্ত্রং, 
তচ্চ ধর্শান্ত্রাৎ দুর্বলম। ষথোভ্রং যাজ্ঞবন্ক্যেন,__“ন্মৃত্যে!- 
ব্িরোধে ্তায়স্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ | অর্থশান্্রাত্ব বলবন্বন্শান্ত- 
মিতি স্থিতিঃ” ॥ ইতি । তম্মাদাততায়িনামপ্যেতেফামাচাধ্যাদীনাং 
বধেইন্্ীকং পাপমেব ভবেৎ। অন্তাষ্যত্বাৎ অধর্মত্বাচ্চৈতদধস্ত 
অমুত্র চেহ বা ন স্বখং স্তাদিত্যাহ_স্বজনম্ ইতি। 

৩৭__-৩৮। স্বামিটী।--নন্ু তবৈতেষামপি বন্ধুবধদেোষে সমানে 

সতি ষণৈবৈতে বন্ধুবধঙদোষমঙগীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্তাস্তে, ততৈব ভবা- 
নপি প্রবর্ভতাং কিমনেন বিষাদেনেত্যত আহ-_যগ্চগীতি দ্বাভ্যাম্। 
রাজ্যলোৌভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো। যেষাং তে এতে ছুর্য্যো- 
ধনাদয়ে যগ্কপি দোষং ন পশ্যস্তি, তথাপ্যম্মাতির্দোষং প্রপশ্যত্তিরম্মাৎ 
পাপাৎ নিৰন্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং, নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্তব্যেত্যর্থ; ॥ 

৩৬ | এই আততায়ীদিগকে নিহত করিলে আমাদিগকে পাঁপই আশ্রয় 

করিবে, অতএব আমরা দুর্য্যোধন প্রভৃতি বান্ধবগণকে বিনাশ করিতে পারি না; 
বিশেষতঃ হে মাধব ! আমর! এই বন্ধুবর্গ নিহত করিয়। কিরূপে সুখী হইব? 

৩৭।৩৮। হে জনার্দন ! যদিও ইহার! লোভে হতজ্ঞান হইয়! কুলক্ষয়-কৃত 

দৌষ ও মিত্রঞ্রোহজনিত পাঁতক দেখিতেছে না, [কিন্ত ] আমরা কুলক্ষয়জনিত 

দৌষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত কেন না হইব? 
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৩৯ । কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মীঃ সনাতনাঃ | 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃতন্নমধর্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ 

৪০ | অধন্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রছুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয় 
৬ রর 

্ত্ীষু ছুষ্টান্থ বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ 
৪১ | সঙ্করে। নরকায়ৈব কুলস্মানীং কুলস্ত চ। 

পতন্তি পিতরো হ্যেবাং লুগ্তপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥* 
৩৯। [ অন্বয়ঃ | কুলক্য়ে সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাণ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ ৫ প্রণস্তত্তি ; 

ধর্মে নষ্টে অধর্মঃ কৃত্স্রম্ উত কুলম্ অভিভবতি ( আক্রীমতি ) ॥ 
৪০। [ অহ্বয়9] হে কৃষ্ণ! অধর্মাভিভবাৎ কুলক্তিয়ঃ গ্রদুয্যন্তি ; হে বায়! 

(বৃঞ্িবংশোত্তব !) স্তরীবু ছুষ্টা্ু ( ব্যভিচারিণীষু সতীবু ) বর্ণসন্করঃ জায়তে। 
৪১। [ অন্বয়ঃ] সঙ্করঃ ( বর্ণসঙ্করঃ) কুলগ্রানাং (কুলনাশকানাং ) কুলন্ক 

চ নরকায় এব [ তবতি ] এবাং লুপ্তপিগ্ো দকক্রিয়াঃ পিতর$ পতস্তি হি ( নরক" 
গস্ছত্তি )'। 

৩৯। স্বামিটা-তমেব দৌষং দর্শয়তি__কুলক্ষয় ইত্যাদি । 
সনাতনাঃ পরম্পরা প্রাপ্তাঃ। উত অপি অবশিষ্টং কৃতননমপি কুলম্ 
অধন্মোইভিভবতি ব্যাপ্রোতীত্যর্থঃ ॥ 

৪০। স্বামিটী-_-ততশ্চ অধন্মীভিভবাদিত্যা্দি (ক) ॥ 
৪১। স্বামিটা-এবং সতি সম্কর ইত্যাদি। এফাং 

কুলগ্লানাং পিতরঃ পতস্তি, হি যন্মাৎ লুপ্তাঃ পিপ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং 
তে তথ ॥ 

আসন মুল্য চুসে শস্য 
অবশিষ্ট সমুদয় কুলকে অভিতৃত করে ॥ 

৯ শ্লৌকসংখ্যানির্ধীরণে শ্রীধরশঙ্করানন্দপ্রভৃতীনাং বৈমত্যং বর্তীতে ।.২ 
$ কুলধর্শাঃ কুলসন্বন্ষিনশ্চিরস্তনা ধর্মাঃ তত্তদগ্রিহোত্রাদি-ক্রিয়াসাধ্যা ইত্যথঃ, 

ইতি আ, টী। 
(ক) কুলক্ষয়কৃতেহবশিষ্টকুলস্তাধর্মপ্রবণত্বে কো দৌষঃ স্তাদিত্যত আহ-- 

অধন্ম্েতি। 
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৪২। দোষৈরেতৈঃ কুলত্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ | 

উৎসাদ্যন্তে জাতিধন্মীঃ কুলধন্মাশ্চ শাশ্বতাঃ | 
৪৩। উতুসন্নকুলধন্্াণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন | 

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুস্রুম ॥ 
৪৪ | অহে। বত মহৎ পাপং কর্তং ব্যবমিত। বয়ম্ । 

বগ্াজ্যনৃখলোভেন হন্তং স্বজনমুগ্ঠতীঃ ॥ 
৪২। [ অস্বয়ঃ] কুলদ্লানীমম এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দৌষৈঃ শাখতাঃ 

(সনাতনাঃ ) জাতিধন্মাঃ (বর্ণধরন্ীঃ) কুলধর্্মীশ্চঠ উৎসাদ্যন্তে ( লুপ্যন্তে ) ॥ 
৪৩। [ অন্বয়ঃ ] হে জনার্দন ! উৎমন্নকুলধর্দ্মাণীং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ 

ভবতি ইতি অনুশুশ্রম ( বয়ং শ্রতবস্তঃ ) || 
৪৪ । [অঙ্থয়ঃ] অহো! বত ( কষ্টম্) বযং মহৎ পাপং কর্ত,ং ব্যবসিতাঃ যৎ 

(বন্মাৎ) রাজ্যন্থখলোভেন শ্বজনং হত্তম্ উদ্যতাঃ (প্রবৃত্তাঃ ) । 

৪২। স্বামিটী।-__উক্তদদোধমুপসংহরতি-__-দোধৈরিতি দ্বাভ্যাম্। 
উৎসাছ্স্তে লুপ্যস্তে । জাতিধর্্ন বর্ণধন্ম্নাঃ, কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারা- 
দীশ্রমধর্পাদয়োহপি গৃহ্যস্তে ॥ 

৪৩। ম্বামিটা।--উতসন্নেতি। উৎসন্াঃ কুলধর্্না যেষামিতি 
উৎসন্নজজাতিধর্্বাদীনামপুযুপলক্ষণম্। অন্ুস্তশ্রম শ্রুতবস্তো বয়ম্। 
“প্রায়শ্চিতমকুর্বধাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ 
পাপাৎ। কষ্টাৎ ] নিরয়ান্ যাস্তি দারুণান্ ॥” ইত্যাঁদিবচনেত্যঃ | 

৪। হেকৃ্ণ! অধর্ের প্রাহুর্ভাব হইলে কূলম্্ীরা ব্যভিচারিণী হয় ; হে 
বৃঝ্িবংশোস্তব | স্ত্রীগণ হুষ্ট হইলে বর্ণসন্বর জন্মে ॥ 

৪১। বর্ণসন্কর, কুলবিনাশক্দিগের এবং কুলের নরকভোগের নিমিত্তই হইয়। 
থাকে ; ইহাদের পিতৃগণ পিও ও তর্পণোদকের লোপহেতু নিগ্চয়ই পতিত হইয়া 
থাকে । 

৪২। কুলঘাতকদিগের এই সকল বর্ণপন্বরকারক দোষে সনাতন বর্ণধর্্ম ও 
কুলধর্শাসকল উৎসন্ন হইয়৷ যার ॥ 

৪৩। হে জনার্দন ! যাহাদের কুলধর্৷ বিনষ্ট হয়, সেই সকল লোকের নিষত 
নরকে বাস হইয়া থাকে ; ইহা আমরা ওরুপরম্পরায় শুনিয়াছি ॥ 
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৪৫ যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শন্ত্রপাণয়ঃ | 

ধার্তরাস্ট্রী রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ 

সঞ্জয় উবাচ।-_ 
৪৬। এবমুক্তবর্ঘুনঃ দংখ্যে রথোপস্থ উপাঁবিশত | 

বিহ্জ্য সশরং চাপং শোঁকসংবিগ্রমানসঃ ॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীক্মপর্ব্বণি 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ন্থপনিষৎস ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্তে 

শ্রীকষণজ্জুনসংবাঁদে অজ্জুনবিষাদযোৌগে নাম 
প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১। 

৪৫1 [অন্থয়ঃ] যদি শল্তরপাণয়ঃ ধার্তবাষ্টাঃ অপ্রতিকারম্ অশস্ত্রং মাং বণে 
হনুযুঃ (হনিষ্যস্তি ) তৎ মে ক্ষেমতবং (অত্যন্তং হিতম্ ) ভবেৎ ॥ 

৪৬। [ অন্থয়ঃ] সপ্য় উবাচ। অজ্ুনঃ এবম্ উক্ত সংখ্যে (রণে ) সশরং 
চাঁপং বিশ্বজ্য শৌকসংবিগ্রমীনসঃ ( শোকাকুলচিত্তঃ সন) রখোপস্থে (বথমধ্যে ) 
উপাবিশৎ ( উপবিষ্টঃ) ॥ 

৪৪1 ন্বামিটী|__বস্কুবধাধ্যবসায়েন সম্তপ্মান আহ-- 

অহো! বতেত্যার্দি। স্বজনং হস্তমুদ্যতা ইতি যৎ, এতম্মহৎ পাঁপং" 

কর্ত,মধ্যবসায়ং কৃতবস্তো বয্ম্, অহো। বত মহৎ কষ্টমিতার্থঃ ॥ 
৪৫। শ্বামিটী 1--এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ-_ 

যদি মামিত্যাদি। অকৃত প্রতীকা রং তুফীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিয্যস্কি 
তর্থি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবে পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ 

৪৪। হায়! আমরা মহ পাপ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়্াছি যেহেতু আমর! 
রাজ্য-স্থখলোৌভে স্বজন-বধে উদ্যুক্ত হইয়ছি ॥ 

৪৫। আমি প্রতিকারপরাঘুখ ও শগ্রহীন হইলে বদি শস্্রধারী ধৃতরাষ্ট্- 
পুত্রশ্গণ আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশ করে, তবে তাহাঁও আমার কল্যাণকর হইবে ॥ 
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৪৬| স্বামিটা।--তত। কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচস* 

এবমুকেত্যাদি। সংখ্যে মংগ্রামে রথোগন্থে রথস্তোপরি উপাঁবিশৎ 
উপবিবেশ। পোকেন সংবিগ্নং গ্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যন্ত সঃ. 

ইতি প্রীমন্গবাগীতায়াং স্বামিকৃতটাকায়াং প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১ 

৪৬| সগ্রায় বলিলেন,-_-ধনঞ্জয় এইকগ বলিযা! শর ও শরামন পরিত্যাগপুর্্বক 

শোৌকাকুলচিন্তে রথমধ্যে উপবেশন করিলেন । 

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১| 



দ্বিতীয়োইধ্যার়ঃ | 
সঞ্জয় উবাচ ।-__ 

১। তং তথ৷ কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপুর্ণাকুলেক্ষণমূ । 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসুদনঃ ॥ 

শ্ীভগবানুবাচ ।_ 
২। কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমূ্। 

অনার্ধ্যঙুষ্টমন্বর্গ্যমকীর্ভিকরমর্জভুন ॥ 
১। [অন্বয়ঃ] সপ্ত উবাচ-তথা কৃপয়। আবিষ্টম অশ্রপূর্ণীকুলেক্ষণ: 

বিষীদন্তং তম্ ( অজ্জুনম্ ) মধুহুদনঃ ইদং বাঁকাম্ উবাচ । 

২। [ অন্ধয়ঃ ] প্রীভগবান্ উবাচ।__হে অজ্ঞুন ! বিষমে ( এতাদৃশবিপৎ- 
কালে) কুতঃ ইদম্ অনার্্যজুষ্টম (অনার্ধ্চরিতম্) অশ্ব ( অধর্থাম্) 
অকীন্তিকরং ( অযশক্করং ) কশ্মলং ( মোহঃ ) ত্বা ( ত্বাং ) সমুপস্থিতম্? 

১। স্বামিটা ।--“দ্িতীয়ে শোকপত্তপ্তমঙ্জুনং ব্রন্ধবিদ্ধয়]। 
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতগ্রজ্ঞন্ত লক্ষণম্ ॥” ততঃ কিং বৃত্তমিত্য- 
পেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ--তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে 
ঈক্ষণে যন্ত তং তথা, উত্তপ্রকারেণ বিষীদস্তমজ্জুনং প্রতি মধু্দন 
ইদ্₹ং বাক্যমুবাচ ॥ 

২। স্বামিটা ।__তদেব বাক্যমাহ-_শ্রীভগবান্ুবাচ কৃত ইতি! 
কুতে। হেতোত্ব! ত্বাং বিষমে সম্কটে ইদং কশ্মালমুপস্থিতম্ অয়ং মোহঃ 
প্রাপ্তঃ যত আধ্যৈরসেবিতম্। অস্ব্্যম্, অধশ্্যম্, অযশস্করঞ্চ ॥ 

১। সন্ত্রয় কহিলেন,_-তখন ভগবান্ বাস্থদেব কৃপাবিষ্ট, অশ্রপূর্ণলোচন, 
বিষঃবদন অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন ॥ 

২। প্রীভগবান্ কহিলেন,-্্হে অজ্জুন | ঈদৃশ বিষম সময়ে কি নিমিত্ত 
তোমার এই অনার্যাজনোচিত স্বর্গপ্রতিরৌধক অকীর্তিকর মোহ্ উপস্থিত হইল? 



২৪ প্রযত্তগবদগীতা। 

ও। ক্লৈবাং মান্ম গমঃ পার্থ * নৈতত্বয্যুপপদ্যতে 
ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ধ্বল্যং ত্যক্তেতিষ্ঠ পরন্তপ & 

অর্জুন উবাচ।_ 
৪ কথং ভীত্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসুদন । 

ইধুভিঃ প্রতিযোৎস্তামি পুজার্থাবরিসুদন ॥ 
৫। গুরূনহত্বা হি মহান্ুভাবান্ 

শ্রেয়ে৷ ভোক্তং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
৩। [অন্থযঃ] হে পার্থ! টরবাং মাল্ম গমঃ; এতৎ ত্বায় ন উপপদ্যতে 

হে পরস্তপ ! ক্ষুদ্রং হাদয়দৌব্বলাং ( চিন্তকাতধ্যং ) ত্যক্ত উত্তিষ্ঠ॥ 
৪। [অন্থয়ঃ] অজ্জুন উবাচ-হে অবিহ্দন (শক্রবিমর্দন ) মধুস্ুদন ! 

কথম্ অহং সংখ পূজাহো ভীম্মং (্রোণঞ্চ প্রতি ইবুভিঃ যোৎ্স্তামি | 

৩। স্বামিটা ।__ক্রৈবাং মাম্ম গম ইতি, তস্মাৎ হে পার্থ! 
ক্েব্যং কাতয্যং মাম্ম গমঃ ন প্রাপ্রংহি যতস্তয়ি এতন্নোপপঞ্চতে 
যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতধ্যং ত্যক্তধা 
যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ, হে পরস্তপ! শক্রতীপন ॥ 

৪। দ্বামিটা।__নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাৎ উপরতোহশ্মি, কিন্ত 
যুদ্ানত অন্ঠাযযত্বাদধরশবাচ্চেত্যাহ-__অর্জুন উবাচ--কথমিতি। ভীন্ম- 
--দ্রোণৌ পুজাহো পৃজায়ামহোঁ ষোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং 
যোতস্তামি, তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাঁপি যোৎস্তামীতি বক্ত,মন্চিতং, 
ভত্র বাণৈঃ কথং যোস্তা মীত্যর্থ, । হে অরিস্ম্ন! ক্রন্দন 

৩। হেগার্থ! ক্লীবতা (কাতরতা ) অবলম্বন করিও না, না, ইহা তোমার 
উপযুক্ত নয়। হে পরস্তপ! অতি তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ববল্য দূরীকৃত ক্রিয়। উদ্খিত হও । 

৪1 অর্জন কহিলেন,-_-হে রিপুমর্দন ভগবন্! আমি কিরুপে রণমধ্যে 
পৃজনীয় ভীন্ম ও দ্রোণের সহিত শরনিকর দ্বারা যুদ্ধ করিব? 

* নহি ত্বয়ি মহেশ্বরেণাপি কৃতাহবে প্রখ্যাতপৌরুষে অধীরত্বং নুজাতে ইতি 
ভাব; । মা ক্ৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় ইত্যপি পাঠঃ ॥ 



দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২১ 

হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভূপ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥ 

৬। ন চৈতদ্বিম্ঃ কতরন্নো৷ গরীয়ে' 
যদ্ব/া জয়েম যদি বা নে জয়েয়ুঃ | 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 

৯২ 

স্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্টাঃ ॥ 
৫| [অন্থয়ঃ] মহানুতাবান্ গুরূুন্ অহত্বা হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যং ( ভিক্ষালন্ধম্) 

অপি ভোক্তং শ্রেয়; গুরূন্ হত্বা তু ইহ এব রুধিবপ্রদিগ্ান্ অর্থকামান্ ভৌগান্ 
য় ৪ 
৭ [ অন্বয়ঃ ] নঃ( অন্মীকম্) কতবৎ গরীযঃ এতৎ চ ন বিস্ঃ। যত্ব। 
জয়েম যদি বা (অথবা) নঃ (অন্মান্) জয়েয়ঃ। যান্ হত্বা নৈব জিজীবিবামঃ 
তে ধার্তরাষ্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঁঃ ॥ 

৫| স্বামিটী - তহি তান্ অহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্তাঁদিত্তি 
চে, তত্রাহ--গুবনিতি | গুবন্ দ্রৌণাচার্য্যাদদীন্ অহত্বা পরলোক- 
বিকদ্ধং গুরুবধমক্ুত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষাং ভিক্ষারমপি ভোক্তং শ্রেষ় 
ঈচিতম্+। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দ্রঃখং, কিস্তিহৈব ট নরক- 
দুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ__হুত্বেতি। গুরূন্ হত্বাঁ ইহৈব তু রুধিরেণ 
প্রদিপ্ধীন্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাস্কান্ ভোগানহং তুপ্তীয় 
অশ্রীয়াম্ যদ্বা অর্থকাম।নিতি গুবণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বা- 
দেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্তেরন্, ত্মাদেতদ্ধধঃ প্রসজ্েতৈবেত্যর্থঃ। 
তথাচ যুহিষ্টিরং প্রতি ভীন্মেণোক্রম্ -€“অর্থন্ত পুরুষো ষ দাসো 
এ _ন কম্তচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোইন্থযর্থেন 
কোরবৈঃ ৮ 

৫। ৭১৭, যদি ইহ লৌকে ভিক্ষা ভোজন 
করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহীদিগকে বধ করিলে, ইহকালেই ভাহাদিগেব 
রুধিরলিণ্ড অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে ॥ 

1 গুরুবধাদিসাধ্যাৎ ভোগাৎ ক্ষত্রিয়নিষিদ্ধং ভিক্ষাশনমপি বরমিত্র্ঃ। 



২২ জমদ্তগবদগীতা। 

৭। কার্পণ্যদোযোপহতম্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধন্মসংমুড়চেতাঃ 
যচ্ছে,যঃ স্থাক্লিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নযূ ॥ 

৭। [অন্থয়ঃ] কার্পণ্যদোষোপহতন্ঘভাবঃ ধর্ম্সসংমূড়চেতাঃ ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ 
মে শ্রেয়ঃ স্সাৎ তৎ নিশ্চিতং ব্রুহি ; অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শীধি ॥ 

৬। স্বমমিটী।-_কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্মঙ্গীকরিষ্ামঃ, তথাপি কিমন্মাকং 
জয়ঃ প্রাজযে। বা গরীয়ান্ ভবেদতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ-_-ন চৈত- 
দিত্যাদি। এতন্বয়োর্মধ্যে নোহম্মমকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োহু- 
ধিকতরং ভবিষ্যাতীতি ন বিদ্লঃ ' তদেব ছয়ং দর্শয়তি |-_যদ্বা এতান্ 
বয়ং জয়েম জেব্যামঃ যদি বা নোইম্মানেতে জয়েযুজে ত্যস্তীতি । 
কিঞ্কাম্মীকং বা জয়োইপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ--ষানিতি। 
যানেব হত্ব! জীবিতুং নেচ্ছামন্ত এবৈতে সম্মুখেহবস্থিতাঃ ॥ 

৭। স্বমিটী। উপদেশ-গ্রহণে স্বাধিকারং স্থচয়তি-_ 
কার্পণ্যেত্যাদি তন্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ এতান্ হত্ব! কথং 
জীবিষ্যাম ইতি কার্পণাং দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়ক্কৃতঃ, তাভ্যামুপহাতোহ- 
ভিভূতঃ স্বভাব: শৌধ্যাদিলক্ষণে। যস্ত সোহহং ত্বাং পৃচ্ছামি, তথ। 
ধর্ম্বে সংমূঢ়ং চেতো যন্ত সঃ, যুদ্ধং ত্যন্তবা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়ন্ত 
ধন্দোহধন্ম্দো বেতি সন্ধিপ্ধচিন্তঃ সন্নিত্যর্থ: | অতো মে ষন্নিশ্চিতং 
শ্রেয়ঃ যুক্তং স্তাত্তদ্ক্রহি। কিঞ্চ তেহহং শিষাঃ শ্াসনার্থঃ (ক) 
অতম্বাং প্রপন্নং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ 

৬। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্টার গৌরব অধিক, 
ভাহাও বুঝিতে পারিতেছি না৷ ; কেন না, বীহাদিগকে বিনষ্ট করিয়। আমরা ন্বয়ং 
জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধৃতরাষ্্র-পুক্রগণই সমুপস্থিত ॥ 

(ক) প্প্রত্রহি নাপুত্রায়াশিষ্যায় ইতি নিষেধন্মরণাৎ *শিব্যত্বীফার ইতি 
ম্তব্যম্। 
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৮| নহি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্যাদ্- 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্ক্রিয়াণাম্ । 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমুদ্ধং 
রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ 

সঞ্জয় উবাচ।__ 
৯। এবমুক্ত। হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ | 

ন যোত্ম্ত ইতি গোবিন্দযুক্তা তুষ্ণীং বভূব হ॥ 
৮1 [ অন্থয়ঃ]) ভূমৌ অসপত্মম্, (নি্ষ্টকম্) খদ্ধম্ (সমৃদ্ধাম্) রাজ্যং 

(তথা) স্থরাণামপি আধিপত্যং যৎ মম ইন্দিয়াণাম্ উচ্ছোষণং (অতিশৌষণ- 
রং ) শোক অপনুগ্ভাৎ (নাশয়েৎ )[] তৎ] ন হি প্রপস্ঠামি | 

৯*। [ অন্বয়ঃ] সঞ্য় উবাচ। পরস্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃধীকেশম্ [ অহং] 
-ন যৌৎস্তে ইতি গোবিন্দম্ উক্ত তুষ্কীং বভুব হ। 

৮। স্ব'মিটী।-_ত্বমেব বিচাধ্য যদ্যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেত, 
তত্রাহ-নহি প্রপশ্তামীতি। ইন্দিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোৌষণকরং 
মদীয়ং যত কর্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েখ, তদহং ন প্রপশ্তামীতি। 
যদ্যপি ভূমৌ নিণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রান্স্যামি, তথা স্থরেন্্রত্বমপি 
যদ্দি প্রাপ্গ্যামি এবমতীষ্টং তত্তৎ সর্দধমবাপ্যাপি শৌকাপনোদনো-* 
পায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ | 

৯। স্বামিটী।--এবমুক্তণজ্জুনঃ কিং রুতবানিত্যপেক্ষায়াং 
সঞ্জয় উবাচ--এতমিত্যাদি | স্পষ্টার্থ: ॥ 

৭| কাতরতা ও অবশ্যস্তাবী কুলক্ষয়জনিত দোষে আমার হ্বাভাবিক 
শৌধ্যাদি অভিতূ্ত ও আমার চিত্ত ধর্মাধর্মবিবেকহীন হইয়াছে; এই নিহিত 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়__বল; আমি 
তোমার শিষ্য, তৌমার শরণাপন্ন হইয়াছি ; আমাকে উপদেশ প্রদান কর ॥ 

৮ | তুমণ্ডলে অকণ্টক হুসসৃদ্ধ রাজ্য ও নুরগণের আধিপত্য প্রীপ্ত হইলেও 
আমীর ইস্রিয়গণ এই শৌকে পরিশুফ হইবে। আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, 
যাহাতে আমার শোকাঁপনোদন হইতে পারে। 
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১০। তযুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসম্নিব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োন্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ 

শ্ীভগবান্ুবাচ | ! 
১১। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্ং প্রজ্ঞাবাদীংশ্চ ভাষসে । 

গতাদুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পঞ্ডিতাঃ ॥ 
১০1 [অন্থয়ঃ] হে ভারত! হৃধীকেশঃ প্রহসন ইবৰ (প্রসন্রমুখঃ সন্) 

উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদ্তং তম্ ইং বচঃ উবাচ ॥ 
১১। [ অন্য ] গ্রাভগবান্ উবাচ-ত্বমূ অশোচ্যান্ * অন্থশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান 

ভাঁষসে চ, পঙ্ডিতাঃ গতাস্ুন্ (সৃতীন্ ) অগতীন্ন্ (জীবতঃ) 5*ন অনুশোচত্তি ॥ 

১*। স্বামিটা।-ততঃং কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষীয়ুমাহ__তমু 
বাচেতি। প্রসন্নমুখঃ সন্গিত্যর্থঃ | 
১৯) স্বামিটা ।- দেহাত্মনোরবিবেকাদস্তৈবং শোকে! ভবতীতি 

'তদ্বিবেকপর্শনার্থং শ্রিভগবান্ুবাঁচ-'অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্তা- 
বিষক়ীভূতানেব বন্ধ,ন্ ত্বম্ 'অন্বশোচঃ অন্থুশোচিতবানসি “দৃষ্টেমান্ 
স্বজনান্ কৃষ্ণ” ইত্যাদিনা। তত্র “কুতস্কা কশ্মলমিদং বিষমে 

সমুপস্থিত”” মিত্যাদিন। ময়া বোধিতোইপি পুনশ্চ প্রজ্ঞীবতাং 

' পএগুতানাং বাদান্ শব্দান্“কথং ভীন্মমহং সঙ্ঘো” ইত্যাদীন্ কেবলং 
ভষসে, ন তু পণ্ডিতোইসি, যতঃ গতান্থন্ গতপ্রাণান্ বন্ধন্ 
অগতাস্ংশ্চ জীবতোইহপি, বন্ধুহীনা এতে কথং জ্রীবিষ্যস্তীতি নান্ু- 
শোচস্তি পণ্ডিত বিবেকিনঃ ॥ 

»৷ সঞ্জয় কহিলেন- শক্রতীপন, গুড়াকেশ (নিদ্রীজয়ী ) অর্ভঞ,ন হৃবীকেশ 
গোঁবিন্দকে “আমি যুদ্ধ করিব ন1”” এই কথা বলিয়া তৃষীন্তাব অবলম্বন করিলেন ॥ 

১০। হে ভারত ! তখন হৃযীকেশ সহান্তবদনে উভয সেনার মধ্যবর্তী বিধ- 
বদন অর্ছনকে বলিলেন ॥ 

১১। জ্ীভগবান্ বলিলেন,_হে অঞ্জন ! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের 

* তীম্মপ্রোপাদয় স্বজনাঃ ন খলু শোচ্যা: মদ্বৃত্বত্বাৎ পরমার্থরূপেশ চ নিতা- 
ত্বাৎ, ইতি শা-_তা। 

সুখ 
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১২। ন ত্তেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বেব বয়মতঃ পরমূ ॥ 

১৩ দেহিনোইস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ 
১২। [অন্থয়ঃ] অহং জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্তু নৈব (তথ1) ত্বং ন 

( আনীঃ ইতি ) ন ( তথা) ইমে জনাধিপাঃ ন (আসন) ইতি ন; অতঃ পরং 
বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (ইতি ) চন এব॥ 

১৩। [ অন্বয়ঃ] যথা! দেহিনঃ অশ্বিন দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথ! 
দেহাস্তরপ্রাপ্ডিঃ, তত্র ধীরঃ ন মুহাতি ॥ 

১২। স্বামিটী।-__অশোচ্যত্বে হেতুমাহ--ন ত্বেবাহমিতি। 
যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাৰি গ্রহস্তাবিভ্ভীবতিরোভাবতে! 
নাসমিতি ভু নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ; ন চত্বং নাসীঃ 
নাভৃঃ, অপি ত্বাসীরেব; ইমে বাঁ জনাধিপা নৃপা। নীসন্গিতি ন, 
অপি তু জাঁসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃ পরম ইত উপধ্যপি ন 
ভবিষ্যামে। ন স্থাস্তাম ঈতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্তাম এবেতি জন্ম- 
মরণশ্ন্তত্বাদশোচ্যা ইত্যথঃ ॥ 

১৩। স্বামিটী।_ নম্বীশ্বরস্ত তব জন্মাদিশৃন্টত্বং সত্যমেব, 
জীবানান্ত জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ-_দেহিন ইত্যাদি। দেহিনোঁ 
দেহাভিমানিনে। জীবস্ত যথাশ্মিন্ স্থলদেহে কৌ মারাগ্যবস্থাস্তদ্দেইনিব- 
ন্ধন। এব, ন তু স্বতঃ পূর্ববাবস্থীনাশেহবস্থাত্তরোৎপত্বাবপি স এবাহ- 
মিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তৈব এতদ্দেহনাশে দেহাস্তর'প্রাপ্তিরপি 

স্ঠায় বাকাসকল বিনির্গত হইতেছে ; অথচ তুমি অশোঁচ্য বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক 
প্রকাশ করিয়া মূর্খতা! প্রকাশ.করিতেছ। পণ্ডিতগণ-_কি জীবিত, কি স্বৃত,-- 
কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা! করেন না ॥ 

১২। পুর্বে তুমি, আমি ও এই ভূপালগণ আমর! সকলেই কখনও 
বিস্তমান ছিলাম না, তাহ। নহে; ইহার পরে আমর! সকলে যে থাকিব না, 
তাহাও নহে ॥ 
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১৪। মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌন্তেয় শীতোক্স্বখছঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষম্য ভারত ॥ 

১৫ | যং হি নব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ | | 
সমছুঃখস্থখং ধীরং সোহম্বৃতত্বায় কল্পতে ॥ 

১৪। [ অন্বয়ঃ ] হে কোন্তেয়! মাত্রাম্পর্শাস্ত শীতোক্কসুখছূঃখদাঃ ; [তে] 
আগমাপায়িনঃ ( উৎপত্তিবিনাশশালিনঃ ) [ অতএব ] অনিত্যাঃ; হে ভারত। 
তান্ তিতিক্ষস্ব ॥ 

১৫। [অন্থয়:] হে পুকষর্ষভ ! এতে সমছুঃখন্থং ধীবং যং পুরুষং ন ব্যথ- 
মস্তি সঃ অস্ৃতত্থায় (যুক্তয্নে ) কল্পতে ॥ 
লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তাবদাত্মনো নাশঃ, 'জীতমাত্রস্ত পূর্ব- 
সংস্কারেণ ভ্তন্তপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতে! ধীরো ধীমান্ 
তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোন” মুহ্যতি আত্মৈব মূতো৷ জাতশ্চেতি ন 
সন্ততে || 
৬৮ ১৪। স্বামিটা|__নন্থ গতানাগতানহং ন শোচামি, কিন্ত 
তদ্বিয়োগাদিছঃখভাজম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ - মাত্রাম্পর্শ 
ইতি। মীয়স্তে জায্রস্তে বিষয়া' আভিরিতি মাত্র! ইন্দরিয়বৃততয়ঃ তাসাং 
স্পর্শ। বিষয়েযু সম্বন্ধাঃ তে শীতোষ্ণাদি প্রদা ভবস্তি, তে ত্বাগমা- 
শায়িত্বাদনিত্যা অস্থিবাঃ, অতত্তান্ তিতিক্ষস্ব সহম্ব, যথ! 
জলাতপা দিসংসর্গাস্তত্তৎকালকতা: স্বভাবতঃ শীতোষ্ণা্দি প্রষচ্ছস্তি, 
এবমিষ্টসংযোগবিয়োগ! অপি সুখছুঃখানি প্রযচ্ছত্তি, তেষাং 
চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরন্তোচিতং নতু তন্িমিত্হর্যবিষাদপারবশ্ঠ- 
মিত্যর্থঃ || 

১৩। দেহাভিমানী জীব এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরাপ্রাপ্ত হয়, 
দবেছনাশের পর তক্জপই দেহাস্তরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ; ধীর ব্যক্তি তদ্ধিষয়ে মুস্ধ 
হন না।। 

১৪। বিষয়ের সহিত ইন্্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উ্ণ ও সুখ- 
ছুঃখাঁদির জনক ; সেই সম্বন্ধ কখনও উৎপন হয়, কখনও বিনষ্ট হয়, জতএব তাহা 
অনিত্য ; ছে ভারত! তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধসকল সহ্য কর ॥ 

চে 
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১৬। নাদতে। বিদ্ভাতে ভাবো নাভাবো বিদ্তে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃক্টোহস্ত্তনয়োস্তত্বদর্শিভিঃ ॥ 

১৭। অবিনাশি তু তথ্ি্ধি যেন সর্ববমিদং ততমৃ । 
বিনাশমব্যয়স্তাস্য ন কম্চিৎ কর্ত মতি ॥ 

১৬। [অন্বয়ঃ] অসতঃ ( মিথ্যাভূতন্ত শীতোষাদেঃ) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্কতে, সতঃ 
(সত্যস্ত আত্মনঃ) অভাবঃ ন বিদ্কতে । তত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টত ॥ 

১৭। [অন্বয়ঃ] যেন ইদং সর্ধবং ততং (ব্যাপ্ত ) তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি; 
কশ্চিৎ অব্যয়স্ত অস্ত বিনাশং কর্ত,ং ন অর্থতি ॥। 

১৫| স্বাম্পী ।__ততপ্রতিকারপ্রযত্বাদপি তৎসহনমেবোচিতং 
মহাফলত্বাদিত্যাহ-_-যং হীত্াদি । এতে মাত্রাম্পর্শ। যং পুরুষং ন 
ব্যথয়স্তি নাভিভবস্তি, সমে দুঃখনুখে যস্ত স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্য- 
মাণে! ধর্শজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যে।গ্যো! ভবতি ॥ 

১৬। স্বামিটা_-নন্গ তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিুঃসহং কথং 
সোটঢব্যম্, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদ্দেহনাশঃ স্তাঁদিত্যাশঙ্ক্য তত্ব- 
বিচারতঃ সর্বং সোঢ়,ং শক্যমিত্যাশয়েনাহ-_-নালতো। বিগ্ভতে ইতি | 
অসতোহনাত্বধন্ম্রত্বাদবিছ্বমানস্ত শীতোষ্াদেরাত্মনি ভাব: সত্ব! ন 
বিদ্যতে, তথ! সতঃ সংস্বভাবস্তাত্মনোইভাবেো। নাশো ন বিছ্াতে, 
এবমুভয়োঃ সদনতো রস্তে। নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈ? তত্বদর্শিভি; বস্তু 
বাথার্থা-বেদিভিঃ | এবভ্ুতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ 

১৭ | স্বামিটী। তত্র সদ্ভাঁবমবিনাশি বস্ত্র সামান্তেনোক্তং, 
বিশ্েষতো দর্শয়তি_অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্বমিদমাগমাপায়- 

১৫। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই সম্বন্ধসকল ধাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, 
সুথে দুঃখে ষীহার মমানভাঁব, সেই ধীর পুরুষ মোক্ষলাভের যোগ্য ॥| 

১৬। অনিত্য বস্তর স্থায়িত্ব নাই, অর্থাৎ আত্মাতে সন্ত! নাই, নিত্য বস্তার 
বিনাশ নাই ; তন্বদর্শিগণ এইরূপে সদসৎ (নিত্য ও অনিত্য) এই উভয়ের 
নিরূপণ করিয়াছেন ॥ 



২৮ শ্মত্তগবদগীত।। 

১৮। অন্তবন্ত ইমে দেহ নিত্যন্তোক্ত।ঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোশ্প্রমেয়ন্ত তম্মাদ্ যুধ্যন্ব ভারত ॥ 

১৯। য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যাতে হুতম্ ॥ 

উভৌ। তে ন বিজানীতে। নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ 
১৮। [অন্বয়ঃ] নিত্যন্ত অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্ত ( ইন্জিয়াণামতীতত্ত ) শরীরিণঃ 

ইমে দেহাঃ অভ্তবস্তঃ ( নশ্বরাঃ ) উক্তাঃ। [ হে ]ভারত! তম্মাৎ যৃধ্যস্থ ॥ 
১৯। [অন্য ] যঃ এনং হস্তারং বেত্তি, ষ্চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উতে' 

ন বিজানীতঃ। অয়ং ন হস্তি, ন হন্যতে ॥ 

ধর্মাত্মকং দেহাঁদিকং ততং সাক্ষিত্তেন ব্যাপ্তং তত্ব আত্মস্ববপম্ 
অবিনাশি বিনাশশৃন্তং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতু হতুমণহ--বিনাশমিতি । 

১৮ | স্বামিটী।__-আগমাপায়ধর্্কং তি ইতি । 
অস্তো বিনাশো! বিদাতে যেষাং তে অন্তবস্তঃ | নিত্যন্ত সর্বদৈক- 
বপন্ত শরীরিণঃ শরীরবতঃ অত এবানাশিনে! বিনাশরহিতন্ত অপ্র- 
মেরস্তাপরিচ্ছিনিস্তাতসন ইমে সুখদুঃখা দিধশ্্মক। দেহ! উক্তাস্তত্বদশিভিঃ 

যম্মাদেবমাত্মনে! ন বিনাশঃ, ন চ সুখছুঃখাদিসন্বন্ধঃ তম্মান্মোহজং 

শোকং ত্যক্ত।] যুধ্যন্ব, স্বধর্মং ম! ত্যাক্ষীবিত্যর্থ: । 
১৯। ম্বামিটা |-_-তদেবং ভীম্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকে নিবা- 

রিতঃ, যচ্চাত্মনে। হস্ত ত্বনিমন্তং ছুঃখমুক্তম্ “এতান হস্তমিচ্ছামী” 

ত্যার্দিনা, তদপি তদ্বদেব নিনিমিত্তমিত্যাহ-য এনমিতি । এন- 

মাত্ম।নম্ ৷ আত্মনে। হননক্রিয়ায়াং কর্শত্বং কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থ; । 

তত্র হেতুনায়মিতি ॥ 

১৭। যিনি (পরমাত্মা) এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়। আছেন, তাহার বিনাশ 

নাই ; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে ( অক্ষয় পরমাত্মাকে ) বিনাশ করিতে 

সমর্থ হয় না ।। 
১৮। তন্বদর্শ! পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীয় অনিতা, কিন্তু শরীরী 

জীবাজ্ম! নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় ( অপরিচ্ছিন্ন ); অতএব হে ভারত! 

ভুমি যুদ্ধ কর! 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৯ 

২০। নজায়তে ম্রিয়তে ব! ক্দাচি- 
ম্নায়ং ভূত্ব। ভবিতা বা! ন ভূয়ঃ | 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে | 

২*। [ অন্বয়ঃ] অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, বা ন ভিয়তে, ভূত্ব। বা ভূয়ঃ ন 
ভবিত। ; অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ শাশ্বত; পুরাণঃ, অরং শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে ॥ 

২০। স্বামিটা ।-_ন হসম্তত ইত্যেতদেব ষড় ভাববিকা রশৃন্তাত্বেন 
দ্রটয়তি - নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি | ন জায়ত ইতি জন্মগ্রতিষেবঃ। 
ন ভ্রিয়ত ইতি বিনাশ প্রতিষেধঃ। বাশবৌ চার্থে। ন চায়ং তৃত্ব 
উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং তজতে, কিন্তু গ্রাগেব শ্বতঃ সন্ুপ 
ইতি জন্মাস্তরান্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ, তত্র হেতু; - 
যষ্মীদজঃ, যো হি জায়তে স হি জন্মীস্তরমন্তিত্বং ভজতে, ন তু ঘঃ 
স্বয্ম এবাস্তি স ভূযোংপ্যন্যদন্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ | নিত্যঃ সর্ব্বদৈক- 
বপ ইতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শখভুব ইত্যপক্ষয় প্রতিষেধঃ | 
পুরণ ইতি বিপরিণাম প্রতিষেধঃ | পুরাপি নব এব ন তু পরিণ।মতে। 
বপাস্তরং প্রাপ্য নবে। তবতীত্যর্থ: | যদ! ন ভবিতেত্যন্তানুষঙ্গং কৃত্বা 
ভুয়োইধিকং থ| ভবিতেতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ | অজো - 
নিত্য ইতি চৌভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাঁবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্ ./তিদেবং 
জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্য ভীত্যেবং যাস্কা- 
দিভিবে দবাঁদিভিরুত্তণাঃ ষড়ভাববিকারা নিরস্তাঃ, যদর্থমেতে 
বিকার নিরস্তান্তং প্রস্ততং বিনাশাভাবমুপসংহরতি--ন হন্ততে 
হন্তমানে শরীর ইতি ॥ | 

১৯। যিনি মনে করেন, এই জীবাত্ম। অন্যকে বিনাশ করেন এবং যিনি মনে 
করেন, অন্যে এই জীবাম্মাকে বিনাশ করে, তীর! উভয়েই অনভিজ্ঞ ; কেন না, 
লীবাত্ম! কাহাঞ্চেও বিনাশ করেন ন! এবং জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে 
পায়ে না। 



৩৯ শ্রীমন্তগবদগীত। | 

২১। বেদাবিনাশিনং নিতাং য এনমজমব্যয়ম্ | 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কমৃ॥ 

২২। বাপাংসি জীর্ণানি যথ। বিহায় | 
নবানি গৃহু!তি নরোহপরাণি। 
তথ শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
ন্যন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

২১। [ অন্বয়ঃ] হে পার্থ! ঘঃ এনম্ অবিনাশিনম্ অব্য়ম ( অক্ষয়মূ 
নিত্যম্ অজম্ বেদ, সঃ পুরুষ; কথ: কং ঘাতয়তি কং (ব1) হস্তে ॥ 

২২। [ অন্বস্পঃ ] যথ। নরঃ জীর্ণানি বাঁসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃভাতি 

তথা দ্রেহী ( আত্ম! ) জীর্ণানি শরীরাণি বিহীয অন্যানি নবা'নি সংযাঁতি। 

২১। স্থার্মটা। অতএব হস্তূত্বাতাবোহপি পুর্ববোক্তঃ প্রসিদ্ধ 
ইত্যাহ_ বেদাবিনীশিনমিত্যাদি । নিতাং বুদ্ধিশুন্ম্ অব্যয়ম্ অপ- 
ক্ষয়শ্হ্যম অজম্ অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষ; কং হস্তি কথং ব' 
হস্তি এবম্ৃতস্ত বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো  ভূত্ব। 
অন্তেন কং ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অন্তেন মধ্যপি প্রয়ো- 

_জকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং মা কার্ীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ 

,২২ | স্বামিটা।- নন্বাত্মনোহবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যা- 
লোচা শোচামীতি চেৎ তত্রাহ-_বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং 
দেহানামবশ্রস্তাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ |! 

২*। ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা! বর্ধিত হন না; 
ইনি অজ ( জন্গশূন্ত ), নিত্য (হ্বাসবৃদ্ধিশূন্য ) শীশ্বত (ক্ষয়বিহীন ) ও পুরাণ 
( পরিণামশূন্য ) ; শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না। 

২১। হে পার্থ! যিনি ইহাকে অবিনাশা নিত্য, অজ ও অব্যয় (ক্ষয়রহিত) 
বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহাকেও বধ করেন, ন! বধ করিতে আদেশ করেন ? 

২২। যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ 

দ্েহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়। অভিনব দেহাস্তর পরিগ্রহ করেন। 
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২৩। নৈনং ছিন্দস্তি শ্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 

২৪ । অচ্ছেগ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেগ্যোহশোষ্য এব চ) 

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ 
২৫। অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে । 

তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমরসি ॥ 
২৩। [ অস্বয়ঃ ] শশ্ত্রাণি এনং ন ছিন্দত্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ 

এনং ন রেদয়স্তি, মারুতশ্চ ( এনং ) ন শোষয়তি ॥ 
২৪। [ অন্বয়ঃ*] অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্যঃ, অয়ম্ অক্রেদ্যঃ, অশোধ্যঃ চ 

এব; অয়ং নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ (স্থিরধী£) অচলঃ সনাতনঃ চ ॥ 
২৫। [ অন্বয়ঃ ] অশ্নম্ অব্যক্তঃ ( চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ) অয়ম্ অচিস্ত্যঃ (মনসোইপি 

অবিষয়ঃ ) অয়স্ অবিকার্ধ্যঃ ( কর্মেন্দিয়াণামপি অবিষয়ঃ) উচ্যতে; তম্মাৎ 
এনম্ এবং বিদিত্বা। অনুশোচিতুং ন অহৃসি ॥ 

২৩। স্বামিটী |_-কথং হস্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং 
দর্শয়র্নবিনাশিত্বমাত্বনঃ শ্দুটাীকরোতি-_নৈনমিত্যাদি। আপে! ন 
কেদমস্তি মৃহুকরণেন শিথিলং ন কুর্ববস্তি || 

২৪। স্বামিটী ।__তত্র হেতুমাহ-_অক্তছদ্য ইত্যাদিন! সার্দেন। 
নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদে]ইক্রেদ্যশ্চ | অমূর্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভীবা- 
দশোষ্য ইতি ভাব: | ইতশ্চ ছেদািষোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ 
অবিনাশী সর্বত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপাস্তরাপত্ভিশ্ন্যঃ। 
অচলঃ পুর্বরূপাপরিত্যাগী | সনাতনোহনাদিঃ। কিঞ্চ অব্যক্ত- 
শক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ। অঠিস্ত্যঃ মনসোইপ্যবিষয়ঃ। অবিকাধ্যঃ 
কন্মেবন্দ্িয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ । উচ)/ত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিং 
প্রমাণয়তি | 

২৩। শন্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে 
না, জল ইহাকে আদ্র” করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শৌবণ করিতে পারে ন। ॥ 

২৪। ইনি ছিন্ন, করিত, দণ্ধ বা শুফ হৃইযার বন্ত নহেন। ইতি নিত্য, 
সর্ধবব্যাগী, স্থিরন্থভাব, সর্বদা একয়প এবং অনাদি ॥ 



৩২ জীমন্তগবাগীতা। 

২৬। অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা] মন্যসে ম্বৃতমূ। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমহসি ॥ 

২৭। জাতন্ত হি গ্রুবো স্বৃত্যুপ্ত বং জন্ম স্বৃতম্য চ। । 
তন্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতু মহসি ॥ 

২৬। [ অন্থয়ঃ ] অথ চ এনং নিত্যজাতং ব! নিত্যং ম্বৃতং মন্যসে, তখাপি 
হে মহাবাছে! | তম এনং শৌচিতুং ন অর্সি ॥ 

২৭। [ অন্বয়ঃ]হি (যম্মাৎ) জাতন্ত (প্রাণিনঃ ) মৃত্যুই ধরব: ( নিশ্চিতঃ ) 

স্ৃতন্ত চ জন্ম ফ্রবং তম্মাৎ অপরিহার্ষ্যে ( অবশ্যন্তাৰিনি ) অর্থে (জদন্মমরণরূপে 
বিষয়ে ত্বং) শৌচিতুং ন অর্থসি ॥ 

২৫। স্বামিটী |_-উপসংহরতি_-তম্মাদেবমিত্যাদি | তদেব- 
মাত্সনে। জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্ধ্য ইত্যুক্তম্ ॥ 

২৬। স্বামিটী।-_ইদানীং দেহেন সহাত্মনে। জন্ম, তদ্দিনাশেন 
চ বিনাশমঙ্গীক্কত্যাপি শোকো। ন কাধ্য ইত্যাহ-_-অথ চৈনমিত্যাদি । 
অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্বদ। তন্তদ্দেহে জাঁতে জাতং 
মন্তসে, তথ। ততৃদ্দেহে মুতে মৃতঞ্চ মন্তসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফল- 

ভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্থসি ॥ 
২৭। স্বামিটা ।_-কুত ইত্যত আহ-_জাতন্ত ইতাদি। হি 

যন্মাজ্জাতন্ত স্বারস্তক কর্মমক্ষয়ে মৃত্যুঞ্চবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্ত চ 
তত্দেহ্ককতেন কর্ণ জন্মাপি ফ্রবমেব, তত্ক্মার্দেবমপরি- 
হার্য্েংর্থেহবশ্ঠস্ত(বিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে তং বিদ্বান শোচিতুং " 
যোগ্যো ন ভবলি ॥ 

২৫। ইনি অব্যক্ত (চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্ত্রিয়ের অবিষয় ), অচিস্ত্য ' মনের 
অগৌচর ), অবিকাধ্য (কর্ণেক্র্িয়ের অবিষয়) অতএব তুমি এই জীবাস্মীকে 
এইরূপ জাঁনিয়। অনুশোচন! পরিত্যাগ কর ॥ 

২৬। জীবাস্ম! সর্ব! জন্মগ্রহণ ও মৃতুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া 
তাহাকে জাত ও মৃত বোধ করিলেও তাহার নিমিত্ত শোক কর! কর্তব্য নহে ॥ 

২৭। কেন না, জাত বাক্তির মৃত্যু ও সত ব্যক্তির জন্ম অবশ্থভাবী ও আপরির্ার্ধ্য ? 
অতএব ঈদৃশ ( অবস্ন্তাবী ) বিষয়ে শোকাকুল হওয়া! তোষার উচিত নহে ॥ 
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২৮ । অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক পরিদেবনা ॥ '- 

২৯। আশ্চর্যযব পশ্যতি কশ্চি্দেন- 
মাশ্চর্ধ্যবদ বদাত তথৈব চান্যঃ। 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শুণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ 

ই৮। [ অহয়ঃ ] হে ভাবত ! ভূতানি ( প্রাণিনঃ ) অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি 
অব্যক্তনিধনানি এব, তত্র ( বিষয়ে ) ক পরিদেবন। (বিলাপঃ) ॥ 

২৯। [অন্থয়ঃ 7 কশ্চিৎ এনম্ ( আত্মানম্) আশ্র্ধ্যবৎ পশ্ঠতি, তখৈব চ 
অন্যঃ আশ্য্যবৎ ব্দতি, অন্যশ্চ এনং আশ্চধ্যবৎ শুণোতি, কশ্চিৎ শ্রত্বা চ অপি 
এনং নৈব বেদ (জানাতি ) ॥ 

২৮| শ্বামটী।-_কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পধ্যালোচা 
তছুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শৌকে। ন কার্য্য ইত্যত আহু'_ 
অব্যক্তীদদীনীত্যাদ্ি। অব্যক্তং প্রধানং, তদেবাঁদি উৎপত্তেঃ পুর্বব- 
রূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনীপি 
হ্থিতানামেবোতৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণা- 
স্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যত্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং 
লয়ে! যেষাং তানীমান্তেবসভৃতান্তেব, তত্র তেষু ক পরিদেবন। কঃ 
শোকনিমিত্বো বিলীপঃ। প্রতিবুদ্ধন্ত স্বপ্নদৃষ্টবস্তদ্বিব শোকে ন 
বৃজাতে ইত্যর্থঃ ॥ 

২৯। স্বাঁমিটা।-_কুতস্তছি বিদ্বাংসোইপি লোকে শোচন্তি ? 
আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাতসনে! ছূর্ব্বিজ্েরতামাহ--আশ্চ্য্য- 
বদিত্যাদি কশ্চিদেনমাতআ্মীনং শান্্াচাধ্যোপদে শভ্যাং পশ্বন্নাশ্চধ্যবৎ 

২৮। হে ভারত! ভূুতসকল উৎপত্তির পুরে অব্যক্ত ( অপ্রকাশ ), 
ধ্বংসসময়েও অব্যক্ত ছুইয়া৷ থাকে, কেবল জন্মষরণের অন্তরালসময়ে প্রকাশিত 
হয ; অতএব তদ্বিবয়ে ভাবন। ( চিন্তা ) কি?॥ 

৩ 



৪ শ্রীমত্তগবদগীত। | 

৩০ দেশী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববন্য ভারত | 
তন্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহ্সি ॥ 

৩১। স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্সি । , 
ধর্মযাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্যুৎ কত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে ॥ 

৩*। [ অস্বয়ঃ ] হে ভারত ! অয়ং দেহী (আতা) সর্বস্ত দেছে নিত্যম্ অবধ্য: 
(ভবতি) তম্মাৎ ত্বং সর্ববাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্থসি ॥ 

৩১। [অন্বয়ঃ ] ন্বধর্মাং ( স্বস্ ক্ষজিয়ন্য ধর্শং যুদ্ধম্) অপি চ অবেক্ষ্য (ত্বং) 
ন বিকম্পিতুং ( বিচলিতুম্) অহ সি, হি (যন্মাৎ) ক্ষত্রিয়ন্ত ধর্ম্যাৎ বুদ্ধাৎ অন্যৎ 
শ্রেক্সঃ ন বিদ্যাতে ॥ 

পশ্ঠতি, সর্বগতস্ত নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্তাত্মনোহলোকি কত্বা- 
দৈন্রজালিকবদ্ঘটমানং পগ্ঠন্নিব বিল্ময়েন পশ্ঠতি অসম্ভীবনাভূতত্বাৎ। 
তথ। আশ্চর্য্যবদেবান্টো বদতি, শৃণোঁতি চান্তঃ কশ্চিৎ পুনর্বিপ- 
রীতভাবনাতিভূতঃ শ্রত্বাপি নৈব বেদ, চশব্বাদুক্তোইপি ন 
সম্যগ্থেদেতি দরষ্টব্যম্॥ 

৩*। স্বামিটা।--তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেপোপদিশ- 
নশোচাত্বমুপসংহরতি--দেহীত্যাদি | স্পষ্টার্থঃ ॥ 

৩১। স্বামিটা। যচ্চোক্তমজ্জুনেন “বেপথুশ্চ শরীরে মে” 
-ইত্যাদি, তদপ্যযুক্তমিত্যাহ-_স্বধন্ধ্রমিতি। আত্মনো নাশীভাবা- 

ছ্েবৈতেষাং হননেইপি বিকম্পিতুং নাহসি, কিঞ্চ স্বধর্্মমপ্যবেক্ষ্য 
বিকম্পিতুং নার্থসীতি সন্বন্ধঃ। যথোক্তং--”ন চ শ্রেয়োইন্ুপস্তামি 
হত্ব। স্বজনমাহব” ইতি তত্রাহ-_ধর্ম্যাদিতি | ধর্ত্মাদনপেতান্সযাষ্যাদ 
যুদ্ধাদন্তৎ ॥ 

২৯। কেহ এই জীবাত্বাকে বিস্ময়ের সহিত দর্শন করেন ; কেন বিশ্ময়ের 
সহিত বর্ণণ করেন ; কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ ব! দর্শন, 
বর্ণন অথব] শ্রবণ করিয়্াও বুঝিতে পারেন না ॥ 

৩৪ হে ভারত ! জীবাত্বা সর্ধবদ! সকলের দেহে অবধারপে অবস্থান 
করেন; অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক কর! উচিত নছে ॥ 
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৩২। যদৃচ্ছয়। চোপপন্নং ন্বর্গদ্বারমপারৃতমূ। 
হুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভভ্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ 

৩5। অথ চেত ত্বমিমং ধন্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যপি। 
ততঃ স্বধন্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাঁপমবাপ্নামি ॥ 

৩৪। অকীর্তিঞ্ণাপি ভূতা'নি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্। 
সম্ভাবিতন্ত চাকীত্তিশ্শরণাদতিরিচ্যতে ॥ 

৩২। [ অন্বয়ঃ ] হে পার্থ! নুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ চ যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতষ্ 
( উন্মু্তং ) সব্গঘারম্ ঈদৃশম্ যুদ্ধং লতত্তে | 

৩৩। [ অন্বয়:*] অথ চেৎ (যদি) ত্বম্ ইমং ধশ্শ্যং ( ধর্যুক্তং) সংগ্রীমং 
ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্মং কীত্তিং চ হিত্ব। ( ত্যক্ত। )পাপম্ অবাপস্যসি ॥ 

৩৪ । [অন্বয়ঃ] অপি চ ভূতানি [ প্রাণিনঃ ) তে অবায়াম্ অকীত্তিঞ কথয়িয্য্তি, 
সম্ভাবিতস্ত চ অকীত্তি মরণাৎ অতিরিচ্যতে ( অধিক। ভবতি )। 

৩২। স্বামিটা।__-কিঞ্চ মহুতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি 
কৃতে। বিকম্প ইত্যাহ-__যদৃচ্ছয়েতি | যদৃচ্ছয়৷ অপ্রাধিতমেবোপপন্নং। 
প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং স্থখিনঃ সুভাগ্যা এব লভস্তে ষতোহনিরাবরণং 
্বর্গদ্বারমেটবিতৎ। যদ্বা' য এবংবিধং যুদ্ধং লভস্তে ত এব স্ুুখিন 
ইত্তার্থঃ। এতেন পস্বজনং হি কথং হত্বা স্থুখিনঃ স্তাম মাধব*ইতি 
ষহুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥| - 

৩৩। স্বামিটী |__বিপক্ষে দোষমাহ-_-অথ চেদিত্যাদি | 
৩৪। স্বামিটা।-_-কিঞ্চ অকীন্তিমিত্যাদি ৷ অব্যয়াং শীশ্বতীম্। 

সম্ভাবিতন্ত বহুমানিতস্ত। অকীর্তিশ্মবরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা 
ভবতি ॥ 

৩১। তুমি স্বধর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকীর কম্পিত হইবে না; 
ধর্শযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অপর কোন মঙ্গলকর কর্ণ নাই ॥ 

৩২। হেপার্থ! যে সকলক্ষ্রিয় বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত আনাবৃত (মুক্ত) 
্্ধারন্বরপ ঈদৃশ বুদ্ধ লাভ করে, তা হারাই স্থুখী ॥ 

৩৩। যদি তুমি এই ধর্সযুদ্ধ ন। কর, তাহ! হইলে স্বধর্মম ও কীর্তি হইতে পরিকর 
হইয়া পাপভাগী হইবে ॥ 
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৩৫। ভয়াদ্্রণাছুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ । 

যেষাঞ্চ ত্বং বন্ুমতো ভূত্বা যাল্তসি লাঘবমূ ॥ 
৩৬ । অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্স্তি তবাহিতাঃ। 

নিন্দন্তস্তব সামর্ধ্যং ততো! ছুঃখতরং নু কিমৃ॥ 
৩৭ | হতো ব৷ প্রাপ্যসি স্বর্গ, জিত্বা বা! ভোক্ষ্যসে 

মহীমৃ। 
তল্মাছুতিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ 

৩৫। [ অন্বযঃ ] মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং ( প্রতিনিবৃত্তং ) মংস্যাস্তে 
[ জ্ঞান্তত্তি ] যেষাং ( ছয্যোধনাদীন।ং ) ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা লাঁঘবং (নীচতাং) যাশ্তুসি ॥ 

৩৬। [অদ্থয়ঃ ] তব অহিতাঃ ( শত্রবঃ) তব সামর্াং নিন্দস্তঃ বহুন্ অবাচা- 
বাদান্ (কুৎসিতবচনানি ) বদিষ্ন্তি চ, ততঃ ছুঃখতবং ফিং নু? (কিমপি 
নাস্তীত্যথঃ ) ॥ 

৩৭। [অন্থযঃ ] (ত্বং) হতঃ ব! স্ব্গং প্রাপস্তসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে 
তশ্মাৎ হে কৌন্তেয়। যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [ সন্ ] উত্তিষ্ঠ॥ 

৩৫। ম্বামিটা।_-কিঞ্চ ভয়াদতি। যেষাঁং বহুপ্তণত্বেন ত্বং 
পূর্বং সম্মতোইভূস্ত এব যেন সংগ্রামাত ত্বাং নিবৃত্তং মন্তেরন্ ততশ্চ 
বছুমতো তৃত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্তসি ॥ 
_. ৩৬। স্বামিটা।_কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ 
বাদ।ন্ বচনানহান্ শব্দান্ তবাহিতীঃ ত্বচ্ছত্রবে৷ বদিষ্যস্তি ॥ 

৩৭ | স্বমিটা|_-যছুত্তং “ন চৈতদ্বিদ্মঃ ইতি, তত্রাহ-হতো! 
বেত্যাদি । পক্ষদ্ধয়েইপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ 

৩৪। লোকে চিবকাল তোমাব অকীত্তি কীর্তন করিবে ; সমর্থ বাক্তির 
পক্ষে অকীত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ ॥ 

৩৫। যে সকল মহারথ তোমাকে বহু সম্মান করিয়! থাকেন, তাহাদিগেব 
নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না, তাহারা মনে করিবেন__তুমি ভয়প্রযৃক্ 
সংগ্রামে পবাসুখ হইয়াছ ॥ 

৩৬। তোমার শত্রুরা তোমাকে কত অবক্তব্য কথ। কহিবে এবং তোমার 
সামর্থোর নিন্দ। করিবে ; ইহা! অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? 
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৩৮। স্থখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভীলাভৌ৷ জয়াজয়ে৷। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবাপ্দ্যপি ॥ 

৩৯। এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিরোগে ত্বিমাং 
| | 

বুদ্ধ যুক্তো যয় পার্থ কর্্মবন্ধং প্রহান্তসি ॥ 
৩৮। [ অশ্ব ] স্বখছঃখে সমে (তুল্যে) কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ 

( সমৌ কৃত্বা ) তঃ যুদ্ধায় যুজ্যম্য ( উদ্ষোগং কুরু ) এবং (সতি ) পাঁপং ন অবাঁপ - 
স্তসি ॥ 

৩৯। [ অন্বয়$] সাংখ্যে ( পবমতন্ববিবেকবিষয়ে ) এ| ( পূর্বেবক্ত! ) বুদ্ধিঃ 
(জ্ঞানং) তে ( তুভ্যম্ ) অভিহিত৷ (উপদিষ্ট ) যোগে তু (ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম- 
যোগে মমাধিযোগে চ) ইমাঁং (বুদ্ধিং ) শৃণু, হে পার্থ! যয়! বৃদ্ধা ( যোগবিষয়য়! ) 
যুক্তঃ ( সন) কর্মবন্ধং (ধঞ্াধন্জররূপবন্ধনং ) প্রহাম্তসি ॥ 

৩৮।  স্বামিটা।__যদপুক্তং “পাপমেবাশগ্বেদস্মান্” ইতি 
€ত্রাহ-_ন্ুখছুঃখে ইত্যাদি । ম্থুখছঃখে সমে কৃত্বা, তথ। তয়োশ্চ 
কাঁরণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়া- 
য়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। 
যুজাস্ব সন্নদ্ধো ভব। স্খছুঃখাগ্ভভিলাষং হিত্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ 
পাপং ন প্রাপস্তসীত্যর্থঃ ॥ 

৩৯। স্বাঁমিটী।-_-উপনিষ্টং জ্ঞানযোগম্পসংহরন্, তৎসাধনং 
কর্ম্মযোগং প্রন্তৌতি-__-এবেত্যাদি | সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্ঠতে বস্ত- 
তত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক জ্ঞানং তন্বিন্ প্রকীশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যং, 
তশ্মিন্ করণীয়! বুদ্ধিরেষী তবাভিহিত্বা॥ এবমতিহিতায়ামপি সাংখ্য- 
বুদ্ধ তব চেদাত্মতত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্থাস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বার। 

৩৭। সমরে বিনষ্ট হইলে, হবর্গপ্রাপ্ত হইবে ; জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ 
করিবে ; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হহইয়। উদ্খিত হও ॥ 

৩৮ হুখুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; 
তাহ হইলে পাঁপভাগী হইবে না ॥ 
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৪০ | নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে | 
স্বল্লমপাস্থয ধর্মস্তা ত্রায়তে মহতো। ভয়াৎ ॥ 

৪১। ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। ! 
বহুশাখ। হানন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবপায়িনাষ্ ॥ 

৪৯ | [ অন্য়ঃ ] ইহ € নিফ্ষামকম্্রযোগে ) অভিক্রমনাশঃ (প্রারস্তল্ত লাশঃ ) 
নম অস্তি, প্রতাবায়ঃ চ ন বিছ্াতে, অস্ত ধর্ন্ত স্প্পম্ অপি মহত: ভয়াৎ ত্রায়তে ॥ 

৪১। [ অহ্য়ঃ ] হে কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসাধাক্মিকা ( নিশ্চয়াক্িক1) বুদ্ধি: 
একা ( একা এব ) অব্যবসায়িনাং ( কামিনাং ) চ বুদ্ধয়ঃ বহুশাথাঃ ( বহুভেগাত ) 
( অতএব ) অনস্তাঃ ॥ 

আত্মতত্বাপবোক্ষার্থং কর্মযোগে ত্িমাং বুদ্ধিং শৃর্ণ। বয়! বুদ্ধ 
যুক্তঃ পরমেশ্বরাপ্িতিকম্মযোগেণ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তত্প্রসাদ- 
প্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্্মাত্বকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্তসি তাক্ষ্যসি ॥ 

৪০ | ম্বামিটী ।-_-ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্মণাং কদাচিদ্ বিদ্ববানথল্যেন 
ফলে ব্যভিচারান্বস্তরাগ্ঘবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্তবাৎ কুতঃ কর্ম 
যৌগেণ কর্শবন্ধপ্রহাণং, তত্রাহ__নেহেত্যাদি । ইহ নিষ্ষামকর্দ- 
যোগেহভিক্রমস্ত প্রারস্তম্ত নাশো নিক্ষলত্বং নান্তি প্রত্যবায়শ্চ 
ন বিচ্ভতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিস্ববৈগুণ্যাগ্সম্তবাৎ। কিঞ্চান্ত ধর্ম 
ঈশ্বরারাঁধনার্থকর্্মযোগন্ত স্বল্পমপি কৃতং মহতো। ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ 
ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্শাবৎ কিঞ্চিদবৈগুণ্যাদিনা নৈশ্ষল্য- 
মন্তেত্যর্থঃ ॥ 

৪১ | স্বামিটী।-_কুত উত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্রৈষম্যমীহ - ব্যব- 
সায়াক্মিকেতি । ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্্মষোগে ব্যবসায়াত্মিক। 

৩৯। হেপার্থ! যে বৃদ্ধি (জ্ঞান)দ্বার সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ব বা 
তত্বজ্ঞান সম্যক প্রকাশিত হয়; তাহ! তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, এক্ষণে 
কর্্যোগবিষয়িণী বুদ্ধি অবগত হও ; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ডৃমি কর্মরূপ বন্ধন 
হইতে বিদুক্ত হইবে ॥ 

৪*। নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না ; তাহাতে পাপও নাই ; 
ধর্মের অত্ন্প অংশও মহৎ তয় হুইতে পরিত্রাণ করে | 
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৪২। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 

৪৩। কামাআ্মানঃ স্বর্গপর1 জন্মকর্মাফলপ্রদাঁযু ৷ 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 

৪২1৪৩ । [ অন্বয়ঃ] অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকিনঃ ) বেদবাদরতাং ষে 
অন্যৎ ( হ্র্গপশ্ীদিফলসাধনেভাযঃ কণুভ্যঃ) ন অস্তি ইতি বাদিনঃ ( কখনশীলাঃ ) 
যাম্ ইমাং (বঙ্ষ্যমাণাং) পুম্পিতাং (বিষলতাবৎ আপাতরমণীয়াং) বাচং প্রবদত্তি, তে 
কামাজ্মানঃ ( কামপরাঃ ) হবর্গপরাঃ ( সবর্গপ্রধানাঃ ) জন্মকর্্ফলপ্রদাং ভোগৈশ্যা- 
শাতিং প্রতি ক্রিয়াবিশ্বেববহলাং বাচং ( প্রবদস্তি ) ॥ 
পরমেশ্বরতক্ত্যৈব গ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিক! একৈব এক নিষ্টেব 
বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্ত ঈশ্বরারাধনবহিমু'খানাং কামিনাং 
কামানামানস্ত্যাদনস্তাস্তত্রাপি কর্মফলগুণফলত্বাদি প্রকারতেদীদ্বহু- 
শাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবস্তি, ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম 
কিঞ্চিদ্গবৈগুণ্যেইপি ন নগ্ততি, যথা শরুয়াৎ তথ কুর্ধ্যাদ্িতি 
হি তদ্বিধীয়তে নচ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাতৎ, 
ন তু তথা কাম্যং কশ্খ, অতো! মহদৈষম্যমিতি তাবঃ ॥ 

৪1৪৩ স্বামিটা।_নন্গু কামিনোহপি কষ্টান্ কামান্ 
বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ববস্তি? তত্রাহ-_ 
যামিমামিত্যাদি | যাঁমিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং 
প্রকষ্ঠীং পরমার্থকলপরামেব বদস্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং তেষাং 
তয়] বাচাপনৃতচেতসাং ব্যবসার়াস্মিক| বুদ্ধিঃ সমীধো.বিধীয়ত ইতি 
তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথ বদস্তি, যতোহবিপশ্চিতে। মৃদান্তত্র 
হেতুঃ-_বেদবাদরতা ইতি, বেদে যে বাদ] অর্থবাদাঃ 'অক্ষষ্যং হু 
বৈ চাতুর্্ান্তযাজিনঃ সুককৃতং ভবতি” তথ “অপাম সোমমমৃতা 

৪১। হেকুরুনন্গন! এই নিষ্ষাম ঈশ্বরারাধনরূপ কণ্ধুযোগবিষয়ে সংশররছিত 
বৃদ্ধি একনিষ্ঠাই হইয়৷ থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ী অর্থাৎ প্রমাণজনিত বিষেকরহিত 
'ফাষীদিগের বুদ্ধি বহশাখাধুক্ত ও অনন্ত ॥ 
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৪৪ | ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতুচেতসামৃ। 
ব্যবসায়াজ্িক1 বৃদ্ধিঃ সমাধে। ন বিধীয়তে ॥ 

৪৫ | ব্রেগুণ্যবিষয়। বেদ নিস্ত্রৈগুণ্যে। ভবাঙ্জুন । 
নি্বন্দ্৷ নিত্যসত্ববস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ 

৪৪। [ জন্থয়ঃ] ভোগৈষ্বযযপ্রসক্তানাং তঘ! (ক্রিয়াবিশেষবহুলয়! বাচ1) 
অপহ্ৃতচেতপাং ব্যবসায়াস্মিক। বুদ্ধিঃ ( জ্ঞানং ) সমাধো ( অন্তঃকরণে ) ন বিধীয়তে 
( ন স্থিতা ভবতি )। 

৪৫। [ অন্বয়ঃ ] বেদাঃ (কন্মকাওপ্রতিপীদক। বেদভাগাঃ) ত্রৈগুণ্য- 
বিষয়াঃ ( সংসারবিষয়াঃ) হে অজ্জন | ত্বং শিশ্সৈগুণ্যঃ ( নিষীমঃ) ভব ! 
[ তত্র উপায়মাহ ] নিদ্বন্ঃ ( শীতোকাদিদ্বন্বরহিতঃ ) নিত্যসত্বস্থ:ঃ ( নিতযশব- 
গুণাশ্রিতঃ) নিধোগক্ষেমঃ ( অপ্রাপ্ডেঃ স্বীকার: যোগঃ, প্রাপ্ুস্ত রক্ষণং ক্ষেম£ 
তদ্রহিতঃ সন্ ) আত্মবান্ ( অপ্রমন্তশ্চ ) ভব ॥ 

অভূম” ইত্যাগ্াঃ, তেঘেব রতীঃ প্রীতাঃ, অত এব অতঃ পরমন্তদীশ্বর- 
তত্বং প্রাপ্যং নান্তীতি বদনশীলাঃ । অত এব কামাত্মীন ইতি, 
কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তীঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থে। যেষাঁং 
তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথ! তাং, 
ভোগৈষ্বধ্যয়োঃ গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা ষে ক্রিয়াবিশেষাস্তে 
বহুল! যস্তাং তাং প্রবদস্তীত্যনুষলঃ ॥ 

৪৪ | স্বামিটা।_-ততশ্চ ভোগৈশ্বধ্য প্রসক্তানামিত্যাদি | 
ভোগৈষ্বরধ্যয়োঃ প্রসক্তানামতিনিবিষ্টানাং তয়া পুম্পিতয়া বাচ। 
অপহৃতমাকুষ্টং চেতো যেষাম্। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরীভি- 
মুখত্বমিতি যাবৎ, তন্মিশ্লিশ্চযাত্মিক1 বুদ্ধিন্ত ন বিধীয়তে | কর্মকর্তবি 
প্রয়োগঃ । সা নোৎপগ্যত ইতি ভাবঃ। 

৪৫। স্বামিটা।- ননু চ যদি স্বর্গাদ্দিকং পরমং ফলং ন ভবতি, 

॥ 

৪২__৪৪। হ্থে পার্থ! যাহার আপাততঃ মনোহর শ্রবণ্রমণীয় বাক্যে 
অনুরত্ত ; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই ধাহাদের শ্রীতিকর, যাহার! স্বর্গাদি 
ফলসাধন কণ্ধ ভিন্ন অন্ত কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ ; 
স্র্গই যাহাদিগের পরম পুরুষার্থ ; জন্মকর্থব ও ফ্লপ্রদ জ্ঞান এবং এশবর্যলাভের: 
সাধনভূত নানাবিধ (যাগাদি) ক্রিয়া প্রকাশক বাক্যে ঘাহাদিগের চিত্ত অপ- 
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৪৬। যাবানর্ঘ উদপানে সর্ববতঃ সংপ্রুতোদকে | 
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রা্ষণস্ত বিজীনতঃ ॥ 

৪৬। [ অন্থয়ঃ] উদ্পাঁনে ( বাপীকুপত্ড়াগাদৌ ন্বল্পোদকে ) যাবান্ 
( ্ নানপানাদিঃ ) অর্থঃ ( প্রয়োজনং ), সর্ববতঃ সংগ্লতোদকে ( মহাহদে ) তাবান্ 
(এব অর্থ: এবং ) সর্ব্বেধে বেদেষু যাঁবান্ অর্থঃ, তাবান্ ( অর্থঃ) বিজানতঃ 
ব্রাহ্মণস্ত (ব্রহ্মনিষ্ঠন্ত ) ( ভবত্যেব, ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্ণানামন্তরভীবাৎ )॥ 

তছি কিমিন্তি বেদৈস্তৎসাধনতয়! কশ্ধাণি বিধীযস্তে ? তত্রাহ-_ 
ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্র্িগুণাত্মকাঃ সকাঁমা যেইধিকারিণন্ত দ্বিষয়।- 
স্তেষাং কর্্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাঁদকা বেদাঃ। ত্বস্ত নিস্তৈগুণ্যে নিক্ষামো 
তব। তত্রোপায়মাহ-_ নিদবন্দঃ স্ুখছুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি ঘন্দানি, 
তদ্রহিতে! ভব তানি সহন্েত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ, নিত্যসত্বস্থঃ 
সন্ ধৈর্যমবলদ্বোত্যর্থঃ | তথ নির্ষোগক্ষেমঃ অগ্রাপ্তত্বীকারে! যোগঃ; 
প্রাপ্তপরিপ্রঃলনং ক্ষেমং তদ্রহি ত:, আত্মবানপ্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দাকুলস্ত 
যোগক্ষেমব্যাপৃতন্ত চ প্রমাদিনস্ত্রিগুণ্যাঁতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ 

৪৬। স্বামিটা | ননু বেদেভ্তনানাফলপরিত্যাগেন নিফামতয় 
শ্বরীরাঁধনবিষয়! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি্ত কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যা/হ__ 
ষাবানিতি। উদকং পীয়তেংস্থিংস্তুদপানং বাপীকুপতড়াগাঁদি, 
তশ্মিন স্বল্পোদকে একত্র কৃৎন্সার্থস্তণসম্ভবাত্রত্র তত্র পরিভ্রমণেন 
বিভীগশে। যাবান্ ন্নানপানাদিরর৫থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ 
সর্কেবেইপ্যর্থঃ সর্বতঃ সংগ্ন ,তোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা তবতি, 
এবং যাবান্ সর্ধেধু বেদেষু তত্বৎকর্শরফলরূপোহ্র্থঃ, তাবান্ 
সর্তোহপি বিজানতো৷ ব্যবসফাত্মকা বুদ্ধিযুক্স্ত ব্রাঙ্মণন্ত ব্রন্ধনিষঠন্ত 
ভবত্যেব। ব্রপ্ধীনন্দে ক্ষুদ্রীনন্নানাম্তভূতত্বাৎ, “এত স্তেবানন্দ- 

হত হইয়াছে এবং যাহারা ভোগে ও এশ্বধ্যে একান্ত আসক্ত ; সেই বিবেকহীন 
মু ব্যক্তিদিগ্নের বুদ্ধি সমাধিবিবয়ে সংশয়শূন্য হয় ন ॥ 

৪৫। হে অজ্ঞুন! বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম-ফল-প্রতিপাদক ; অতএব 
তুমি নিক্ষাম হও। তুমি শীতোকনুখছুংখাদি দ্বন্বরহিত হও ; নিত্য সন্বগ্রণীশ্রিত 
হও, অলন্ধ বস্তুর লাভ একং লব্ধ বস্তুর রক্ষণে যত্বশূন্য হও এবং অনীসক্ত হও ॥ 



৪২ ভ্রীমস্তগবাগীতা ৷ 

৪৭। কম্মণ্যেবাধিকারত্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কম্মফলহেতুড়ূ শ্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকন্মণি ॥ 

৪৮। যোগম্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্য ধনগয়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমে| ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 

৪৭ [ অন্থয়ঃ ] কণ্ধণি এব তে (তব) অধিকার; (অন্ত ). কদাচন ফলেষু 
( অধিকারঃ ) মা (অন্ত), [অতএব ] (তং) ক্দ্রফলহেতুঃ মা ভূঃ অকর্ম্ণি 
€ কর্মাকরণে ) ( অপি) তে সঙ্গঃ মা অস্ত ॥ 

৪৮। [অন্য়ঃ] হে ধনগ্রয় | যোগস্থঃ (স্ ) সঙ্গং ( কর্তৃত্বাভিনিবেশং ) ত্য 
সিদ্ধযসিদ্ব্যোঃ সমঃ (তুল্যঃ) তৃত্ব। কণ্ধীণি কুরু, (কে! ফোগঃ, যত্্ স্থিতোইহং 
কর্ করিষ্যামি, ইত্যত আহ ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
্তান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তী”তি শ্রুতেঃ | তন্মারিয়মেব বৃদ্ধিঃ 
স্থবুদ্ধিরিতার্থঃ ॥ 

৪৭ ম্বামিটা।-_-তহি সর্বাণি কর্ম্রফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব 
ভবিব্বস্তীত্যতিসন্ধায় প্রবর্ততে, কিং কর্শণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ননাহ-_ 
কর্্মণ্যেবেতি ৷ তে তব তত্বজ্ঞানর্ধিনঃ কর্্মগ্যেবীধিকারঃ, ত্তৎফলেষু 
বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামে। মা অস্ত। নন্ু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং 
স্তার্দেব ভোজনে রুতে তৃপ্ডিবদিতাশঙ্ক্যাহ-_মেতি | মা কর্মফল- 
হেতুভূ? কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্বন্ত স তথাভূতো ম! ভূঃ, কাম্যমানন্তৈব 
স্র্গীদেনিষোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্তাদিতি 
তাবঃ।| অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি | তম্মাৎ ভয়াদ কর্শ্ণি 
কর্দ্াকরণে২পি তব সঙ্গে নিষ্ঠা মাস্ত ॥ 

৪৬। যেমন ক্ষ ক্র জলাশর-সমূহে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র 
মহাহদেও সেই সকল প্রয়োজন লিদ্ধ হইর! থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে যে 
সকল কর্ধকল বর্ণিত আছে. সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ বান্গণ 
একমাত্র ব্রন্ষে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়। থাকেন । 

৪৭। কর্শেই (নিফাম কর্মেই) তোমার অধিকার হউক, কর্দরফলে যেন 
কামন। না হয়; কর্ধফঙ্গ যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু নাহয় এবং কর্থপরি- 
ত্যাগেও যেন তোমার আসক্তি জন্মে না।। 
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৪৯। দুরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয় । 
বুদ্ধো৷ শরণমন্বিচ্ছ কুপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ 

৫০ | বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে শ্তরকৃত-ছুক্কতে । 
তম্মাদযোগায় যুজ্যস্য যোগঃ কণ্মস্থ কৌশলম্ ॥ 

৪৯ | [ অন্বয়ঃ] হে ধনগ্লয়! হি (যতঃ) বুদ্ধিষোগাৎ (সমত্ববুদ্ধিযোগাৎ ) 
বুরেশ ( অতিবিপ্রকর্ষেণ ) কশ্ন অবরষ্ (অধমং) (তম্মাৎ) বুদ্ধো (জ্ঞানে ) 
শরণম্ অদ্বিচ্ছ (প্রার্থযন্ব ) ফলহেতবঃ ( সকামাঃ নরা$) কুপণাঃ ( দীনাঃ ) ॥ 

৫*। [ অন্বয়ঃ ] বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ ( অস্মিন্ জন্মনি ) উভে নুক্কৃতহুন্কতে জহাতি 
শুম্মাৎ যোগায় ( সমত্বৃদ্ধিন্বরূপায় ) যুক্ন্য, কর্পান্থ কৌশলং যৌগঃ ॥ 

৪৮ স্বামিটা।__কিং তহি যোগস্থ ইতি । যোগঃ পরমেশ্বরৈক- 
পরত তত্র স্থিতঃ কন্দ্নাণি কুরু, তত্রাপি সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং 
ত্যক্ত্া কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণেব কুরু, তৎফলন্ত জ্ঞানন্তাঁপি সিদ্ধা- 
সিদ্ধ্যোঃ সমে। ভ্ত্বা কে বলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবভ্ভূতং সমত্ব- 
মেব ষোগ উচ্যতে স্তিশ্চি্তলমা ধানরূপত্বাৎ ॥ 

৪৯। স্বামিটা।-_কাম্যন্ত কর্ম অতিনিকষ্টমিত্যাহ__দূরেণেতি । 
বুদ্ধ্যা ব্যবসারাত্মিকল্া কতঃ কর্ম যৌগো বুদ্ধিষৌগে! বুদ্ধিসাধনভূতে। ব! 
তন্মাৎ সকাশাদন্তৎ সাধনভূতং কাম্যং কশ্ধ দূরেণ অবরম্ অত্যস্তমপ- 
কষ্টং, হি যন্মাৎ এবং, তন্মাদ্ বুদ্ধ জ্ঞানে শরণমা শ্রয়ং কর্মধুযোগম্ 
অন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ, যদ্বী বুদ্ধ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্ার্থঃ | 
ফলহেতবস্ত সকাম। নরাঃ কৃপণ। দীনাঃ “যে। বা এতদক্ষরমবিদিত্ব। 
গার্থাম্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কুপণঃ৮ ইতি শ্রুতেঃ ॥ 

৪৮ হে ধনগ্রয়! তুমি ফলকামন। পরিত্যাগপূর্বক একাত্ত জঈীশ্বরপরায়ণ 
হইয়/ সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভপ্নই তুল্য জ্ঞান করত কর্পসকল অনুষ্ঠান কর; সিদ্ধি 
ও অনিদ্ধি এ উভয়ের তুল্য জানই যোগ বলিয়। কথিত হয় ॥ 

৪৯ | ছে ধনঞ্রয়।! সংশয়রহিত বুদ্ধিন্বারা অনুষ্ঠিত কর্কুযোগই শ্রেষ্ঠ, 
কাম্যকর্ধসমুদ্রর অতিশয় অপকৃষ্ট, অতএব তুমি নিষ্াম কর্যোগের অনুষ্ঠান 
কর, সকাম ব্যক্তির! অতি অধম। 



৪৪ শ্মপ্তগবদগীতা। 

৫১। কর্মনজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত মনীবিণঃ | 
জন্মবন্ধবিনিমু-ক্তীঃ পদং গচ্ছন্ত্যনময়ম্ ॥ 

৫২। যদ তে মোহকলিলং বুদ্ধিরব্যতিতরিষ্যতি | 
তদ। গন্তাঁসি নির্বেবেদং শ্রোতব্যন্ত শ্রুতম্ত চ ॥ 

৫১। [ অশ্বয়ঃ ] বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্টাঃ ) মনীধিণঃ কর্শুজং ফলং ভ্যক্ত1 

জগ্মবন্ধবিনিশ্মু ক্তাঃ (সম্তঃ) অনাময়ং ( সর্ববোপজবরহিতং ) পদং ( মোক্ষাখ্যং ) 

গচ্ছন্তি ( লভস্তে ) হি॥ 
৫২। [ অন্বয়ঃ] যদ তে বৃদ্ধিঃ মৌহ-কলিলং ( অবিবেকরূপকালুষ্যং ) 

ব্যতিতরিষ্যতি (ব্যতিক্রমিষ্যতি ) তদা শ্রোতব্যস্ত চ শ্রতন্ত চ অর্থন্য নির্ব্বেদং 
( বৈরাগ্যং ) গন্তাসি (প্রাপ্তাসি )॥ 

৫০ | স্বামিটা ।__বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ট ইত্যাহ-__বুদ্ধিযুক্ত ইতি ! 
স্ুকৃতং স্বর্গাদি প্রাপক ছুদ্ৃতং নিরয়াি প্রাপকং, তে উভে ইহৈব 
জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন জহাতি ত্যজতি, তন্মাদ যোগায় তদর্থায় 
কর্্মযোগার যুজান্ব, ঘটস্ব, যতঃ কর্মস্থ যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি 
তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ 

৫১। স্বামিট' |--কর্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকীরমাহ-_কর্্মজমিতি। 
কন্ম্জং ফলং ত্যক্ত।া। কেবলমীশ্বরীরাধনার্থমে কর্ম কুর্বাণাঃ 
মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূৃত্বা জন্মসপেণ বন্ধেন _বিনিম্মস্কাঃ সন্তঃ 
অনাময়ং গার পদ্দং মোগ্ষাখ্যং গচ্ছস্তি ॥ 

৫২। স্বামিটা--কদ1 তৎপদ্দমহং প্রাপ স্তামীত্যপেক্ষাক্সামাহ-_- 
যদেতি ঘ্বাভ্যাম। মোহে। দেহাদিঘাত্ববুদ্ধিন্তদেব কলিলং গহনম্ 
"কুলিলং গ্রহনং বিছু*রিত্যভিধানকোধস্থৃতে; | ততশ্চান়মর্থঃ_- 

এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদ ততপ্রসাদেন তব বুদ্ধি্েহাতি- 

৫* | ফাঁহার নিষ্ষাম কর্নুযোগ-বিষঙ্সিণী বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি এই জন্মেই 
পরমেশ্বরপ্রসাদে স্ুকৃত ও ছুক্কৃত_-উভয়ই পরিত্যাগ করেন; অতএব কর্মযোগেব 
নিষিত্ত যত্ব কর, কর্দ্দে কৌশলই যোগ ॥ 

৫১ | কর্দযোগনিরত মনীধিগণ কর্দাজনিত ফল পরিত্যাগ করেন ; নুতরাং 

জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়! অনাময় পদ ( বিঝুপদ, মোক্ষ ) প্রাপ্ত হন | 
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৫৩ | শ্রুতিবিপ্রতিপম তে যদ স্থাস্ততি নিশ্চল! । 
সমাধাবচল। বুদ্ধিত্তদ1! যোগমবাপ্প্যসি ॥ 

অর্জন উবাঁচ-_ 
৫৪1 স্থিতপ্রজ্ঞন্ত কা ভাষ। সমাধিস্থৃম্ত কেশব । 

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ 
৫৩। [ অন্বয়ঃ ] যদ! (যশ্মিন কালে) শ্রতিবিপ্রতিপন্ন। (শ্রতিভিন পনা- 

লৌকিকবৈদিকার্থ শ্রবণে বিক্ষিপ্ত সতী) অচলা, ( বিক্ষেপচলনবজ্দ্রিত। ) বুদ্ধিঃ 
.সমাধৌ (আত্মনি ) স্থান্ততি, তদা যোগং (জীবপরমাক্তৈিকযলক্ষণম্) অবাপ্স্যসি ॥ 

৫৪ [ অন্থয়ঃ ] ঢুমর্জভবন উবাচ,_হে কেশব | সমাধিস্থম্ত (স্বাভাবিকে 
সমাধো স্থিতন্ত ) স্থিতপ্রজ্ঞস্ত € নিশ্চলবুদ্ধেঃ ) ক! ভাষা (কিং লক্ষণং) স্থিতধীঃ 
(স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত, কিম আমীত, কিং ব্রজেত ? 

মানলক্ষণং মোহময়ং গহনং ছুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি তদ শ্রোত- 
ব্যস্ত শ্রুতন্তার্থম্ত চ নির্যেদং নৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাঞ্স্যসি তয়োরন্ু- 
পাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ 

৫৩। স্বামিটী।__ততশ্চ শ্রুতীতি | শ্রতিভিন ণনালৌকিকবৈদি কার্থ- 
শ্রৎ -শর্বিবপ্রতিপন্ন। ইত: পুর্ববং বিক্ষিপ্ত সতী তে তব বুদ্ধির্দ! সমাধো৷ 
স্থাশ্ততি | সমাধীয়তে চিত্তমন্মিন্নিতি সমাধিঃ পবমেক্করস্তন্মিন্নিশ্চল! 
বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়াস্তরৈরনাকৃষ্টা অত এব অচল! অভ্ঠাসপাটবেন 
তত্রৈব স্থিরা চ সতী, তদা! যোগং যোগফলং তত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ 

৫৪। স্বামিটী।- পৃর্্শ্লোকো ক্তন্তাত্মতত্বজ্ঞস্ত লক্ষণং জিজ্ঞান্গ- 
রজ্জুন উবাচ _স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষেতি । স্বাভীবিকে সমাধো স্থিতন্ত 
অত এব স্থিত নিশ্চল! প্রজ্ঞ। বুদ্ধিরধন্ত, তত্ত ভাঁষ! কা? ভাষ্যতে 
অনয়েতি ভাষা লক্ষণমি'ত যাবৎ । স কেন লক্ষণেন স্থিত প্রজ্ঞ উচ্যত 

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি অতি ছুর্গম মোহ ( দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ) হইতে 
উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুগি শ্রোতব্য ও শ্রুতবিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিবে ॥ 

৫৩। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয়শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়! 
আছে; যখন উহা! বিষয়াস্তরে আকৃষ্ট না হইয়! স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান 
করিবে; তখনই তুমি যোগফল ( তন্বজ্ঞান) লাভ করিবে ॥ 



৪৬ শ্দত্তগবদগীতা | 

জীভগবানুবাচ-_ 

৫৫ | প্রজহ্থাতি যদ! কামান্ সর্ববান্ পার্থ মনোগতান্! 
আত্মন্যেবাত্মন৷ তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্তদোচ্যতে ॥ 

৫৬। ছুঃখেঘনুদ্ধিগ্নমনাঃ স্থথেষু বিগতস্পুহঃ 
./ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীরুনিরুচ্যতে ॥ 

৫৫। [ অন্বয়ঃ ] ( স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমীহ ) তগবান্ উবাচ,__হে পার্থ। যদ 
( ষন্মিন্) সর্ব্বান মনৌগতান্ কামান্ ( ইচ্ছাবিশেষান্) প্রজহাতি, তদ! আস্মনি 
( পরমাস্বরূপে ) আত্মনা (শ্বয়মেব ) তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ 

৫৬ | [ অন্য: ] ছুঃখেষু অনুষ্ধিগ্রমনাঃ সুখেষ্ বিগতগ্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ 
(রাগভরক্রোধশূন্তঃ ) মুনিঃ ( সন্গ্যাসী ) স্থিতধীঃ উচ্যতে ॥ 

ইত্যর্থঃথ তথ] স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং  ব্রজনঞ্চ 
কুর্যযাদিত্যর্থঃ ॥ 

৫৫ | স্বামিটা। অত্র চ যানি সাধকস্ত জ্ঞানসাধনানি, তান্তেব 
স্বাভাবিকানি সিদ্বস্ত লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধন্ত লক্ষণানি কথয়নেব 
অস্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনান্তাহ-__যাঁবদধ্যায়সমাপ্তিঃ | তত্র প্রথম- 
প্রশ্নন্তোততরমাহ-_ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রভগবান্ুবাচ - মনসি 
স্থিতান্ কামান্ বদ প্রণর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ__ 
আত্মনীতি আত্মন্তেব স্বপ্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মন! স্বয়মেব 
তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদ ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাধাংস্ত্যজতি, তদ1 তেন 
লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ 

৫৬| স্বামিটা।_কিঞ্চ ছুঃখেঘিতি। ছুঃখেষু প্রাপ্তেযু অন্- 
দিগ্রক্ষৃতিতং মনো যন্ত সঃ, সুখেযু বিগত স্পৃহা! বন্ত সঃ| তত্র 

৫৪1 অর্জুন কহিলেন, হে কেশব | সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ( নিশ্চলবুদ্ধিবিশিষ্ট ) 
ব্যক্তির লক্ষণ কি? তাহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকার ?॥ 

৫৫। ভগবান্ বলিলেন ধীহার আত্ম! আত্মাতেই সন্তষ্ট থাকে, এবং তিনি যখন 
সর্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়' 
কখিত হন। 
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৫৭1 যং সর্বত্রীনভি স্নেহস্ততৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ । 
নাভিনন্দতি ন দ্েষ্টি তস্ত প্রজ্ঞ৷ প্রতিষ্ঠিত ॥ 

৫৮। যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইন্ড্রিয়াণীন্দরিয়া থেভ্যস্তস্ত গ্রজ্ঞ। প্রতিঠিতা! ॥ 

৫৭ ৮ [ অন্বয়ঃ] যঃ সর্বত্র অনভিস্পেহঃ ( ম্রেহশূন্যঃ) ততৎ শুভাশুভং প্রাপ্য 
ন অভিনন্দতি (ন প্রশংমতি ) নছেছি (ন নিঙ্গতি) তন প্রজ্ঞা! প্রতিষ্ঠিত 
(ভবতি ) ॥ 

৫৮1 [ অন্বয়ঃ ] যদা চ অয়ং (যোগী) কুর্ণঃ অঙ্গানি ইব ইন্টিয়ার্থেতাই 
(বিষয়েত্যঃ) ইন্জরিয়াণি সর্ব্শঃ সংহরতে ( প্রত্যাহরতি ), তন্ত প্রজ্ঞ! প্রতিষ্টিতা | 

হেতুবর্বীত। অপগতা” রা গভয়ক্রোধ। ষণ্মাৎ। তত্র রাগঃ গ্রীতিঃ। স 
মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিত প্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে । 

৫৭| স্বামিটী।--কথং প্রভাষেতেত্যন্ডোত্বরমাহ-_য ইতি | যঃ 
সর্বত্র পুভ্রমিত্রাদিঘপি অন ভিন্েহঃ গ্গেহশুন্তঃ অত এব বাধিতানুবৃত্ত্য 
তত্রচ্ছুতমন্থকূলং প্রাপ্য না ভনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং গ্রতিকুলং 
প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদ্াসীন এব ভাষতে, তশ্ত 
প্রত" প্রতিষ্টিতেত্যর্থ; ॥ 

৫৮1 স্বামিটী।--কিঞ্চ যদেতি | যদী চায়ং যোগী ইন্দরিয়ার্থেভাঃ 
শবাদিভ্যঃ সকাশাদিক্দ্িয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। 
সংহারে দৃষ্টান্তমাহ-_কৃন্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণা্দীনি কৃর্মে যথা 
স্বতাবেনৈবাকর্ষতি, তদ্বৎ ॥ 

৫৬। যিনি হুঃখে অস্ষুন্ধচিত্ত, হুথে স্পৃহা শৃন্ত এবং অনুরাগ, ভন ও ক্রোধ- 
বিবঞ্ত সেই মুনিই স্থিতগ্রজ্ঞ | 

৫৭। যিনি সর্বত্র স্েহশুন্য; যিমি অনুকুল বা! শুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত 
না! হন, প্রতিকূল বা অশুভ প্রাপ্ডুতেও বিদ্বেষহুত্ত না হন, তাহারই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে (তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে )। 

৫৮। কচ্ছপ যেমন স্বকীয় অঙ্গ সকল সক্কোচ করে, সেইরূপ যিনি বিষয় 
হইতে স্বীয় ইস্তরিয়গণকে সর্ববতোভাবে প্রত্যাহরণ করেন ( ফিরাইয়। আনেন ) 
তীহারই প্রজা প্রতিষ্ঠিত হয ॥ 



৪৮ শ্রমত্তগবদগীতা। 

৫৯ | বিষয়] বিনিবর্তৃন্তে নিরাহারম্ত দেহিনঃ। 
রলবর্জজং রসোইপ্যস্ত পরং দৃষ্ট1 নিবর্ভতে ॥ 

৬০। যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ। , 
ইন্ড্িয়াণি প্রমাধীনি হরন্তি প্রদভং মনঃ ॥ 

৫৯ | [ অন্থয়ঃ ] নিরাহীরন্ত ( ইঞ্তিষৈব্বিবঞ।ন অনাহরতঃ ) দেহিনঃ ( দেহ।- 
ভিমানিনেো। মৃঢস্তাঁপি ) বিবয়াঃ ( শব্দাদয়ঃ) বিনিবর্ধন্তে (কিন্ত) রসবজ্জং 
(তৃষ্ণাং বজ্জয়িত্বা, তৃষ্ণ তু ননিবর্তত ইতি ভাবঃ) অস্ত ( স্কিতপ্রজ্ঞস্ত ) 
পরং ( পুরুযার্থং) দৃষ্ট। রসঃ অপি(ক্ষুদ্রহুধরাগঃ, অপিশবাৎ বিষয়ণ্চ) নিবর্ততে ॥ 

৬* | [ অন্থয়ঃ] হে কোস্তেয়! যততং ( মোক্ষ্ি চেষ্টমীনস্ত ) অপি 
বিপশ্চিতঃ (বিবেফিনঃ ) পুকষস্য প্রমাখীনি (বিবেকবিনাণকানি) ইক্জ্যাণি 
প্রসভং ( বলাঁৎ ) মনঃ হরস্তি ॥ 

৫৯। স্বামিটা _নন্তু নেক্দ্িষাণীং বিষয়েযু অপ্রবুভ্তিঃ 
স্থিতপ্রজ্ঞম্ত লক্ষণং ভবিতুমর্থতি, জড়াঁনামাতুরাণামুপবাঁসপরাণাঞ্চ 
বিষয়েঘ প্রবৃত্তেরবিশেষ ত্ত্রাহ _বিষরা ইতি। ইন্ড্রিয়ৈবির্বষষাণী- 
মাহরণং গ্রহণমাহারঃ নিরাহারম্ত ইন্ডি বৈর্বিষষ গ্রহণমকুর্ব্বতে। দেহিনে! 
দেহাভিমানিনোইজ্ঞপ্ত বিষয়াঃ প্রায়শে। বিনিবর্তন্তে তদন্ুভবে 
নিবর্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসে! রাগোহভি লাষস্তদ্বজ্জম অভিলাষশ্চ ন 
নিবর্তৃত ইত্যর্থঃ। রসোইপি রাগোহ পি পরং পরমাস্মানং দৃষ্ অস্ত 
স্থিত প্রজ্ঞন্ত স্বতো৷ নিবর্ততে নশ্ততীত্যর্থঃ ৷ যদ্ব৷ নিরাহীরস্ত উপবাস- 
পরস্ বিষয়ঃ প্রায়শে। নিবর্তস্তে ক্ষুধা সন্তপ্তস্ত শব্বম্পর্শাগ্ভপেক্ষাভাবাৎ, 
কিন্তু রলবর্জং, রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ) শেষং সমীনম্ ॥ 

৬৯ | স্বামিটা|_ইত্রিসংঘমং বিনা তু স্থিত প্রজ্ঞা! ন সম্ভবতি, 
অতঃ সাধনাবস্থায়াম্ অত্র মহান্ প্রযত্বঃ কীর্তির ইত্যাহ-_যততো- 

তি নিউ চে 

৫ | চক্ষুরাদি ইন্ড্িঘ দ্বারা রূপার্দি বিষয়সমূহ হণ না করিলে বিষয়সকল 
হার নিকট হইতে নিবৃন্ত হইতে পারে, কিন্তু বিষয়াভিলাষ বিনিবৃত্ত (সমাপ্ত) 
হয় না। হিবুদ্ধি ব্যক্তি পবমেশ্বরকে দর্শন করিয়। বিষল্পবাঁসন। হইতে বিমুক্ত 
হইয়৷ থাকেন ॥ 
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৬১। তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আনীত মত্পরঃ। 
বশে হি যন্তেক্দ্রিয়াণি তশ্ত প্রজ্ঞ। প্রতিচিতা ॥ 

৬২ | ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্পজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম? কামাৎ জক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
৬১। [ অন্থপ়ঃ] যুক্তঃ (সমাহিতঃ যোগী ) মৎ্পরঃ ( একান্তমন্তত্তঃ সন) 

'সীত ( তিষ্ঠেৎ), হি (যম্মাৎ) বন্য ইন্জরিয়াণি বশে ( বশবত্তীনি ), তন্ত প্রজ্ঞা 
প্রতিভিত (ভবতি )॥ 
৬২। [ অহ্থয়ঃ ] বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ ( চিন্তনতঃ ) পুংসঃ ( পুরুষন্ত ) তেব 

( বিষয়েমু) সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ, কামাৎ ক্রোধ; অভিজায়তে॥ 

হগীতি দ্বাত্যাম্। ততো মোক্ষার্থং প্রধতমানস্ত বিপশ্চিতো৷ বিবে- 
কিনোহপি ইন্দ্রির।ণি প্রসভং বলাৎ হরস্তি, যতঃ ইন্ড্িয়াণি প্রমাথীনি 
প্রমথনশীলানি প্রক্ষে'ভকাণীত্যর্থঃ ॥ 

৬১। স্বামিটী 1--যস্মীদেবং, তকম্মাৎ তানীতি। যুক্ত! যোগা 
তানীন্ত্রিয়াণি সংষম্য মতৎপরঃ সন্নাসীত, বস্ত বশে বশবত্তীন 
ইন্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্রস্ত বণীকুৃতেন্ত্রির়ঃ 
সন্নাসীতেতুযুত্তরং ভবতি ॥ 

৬২ | স্বামিটা ।-__বাহ্যেন্ট্রিরসংযমাভাবে দৌধমুক্তু| মনঃসংযমা- 
ভাবে দোষমাহ-_ধ্যান্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধযা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ 
পুংসন্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্য চ তেঘধিকঃ কামো ভবতি; 
কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধে! ভবতি ॥ 

৬০। হে কোস্তে়! প্রমনত ইলতিয়গণ বনশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ববক 
হরণ করে ॥ 

৬১। এই নিমত্ত যোগী ব্যক্তি ইন্জ্িয়গণকে সংযমনপূর্ববক আত্মপরায়ণ হইয! 
থাকেন। এইরূপ ইন্ট্রিয়গণ যাহার বশীতৃত থাকে, তাহারই গ্রজ। নিশ্চল! ও 
তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ 

৬২ প্রথমে ইঞ্জ্িয়ের বিষয় চিন্তা করিতে কৰ্পিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে, 

৪ 
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৬৩ । ক্রোধান্ডবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ 

৬৪ । রাগদ্েষবিমুক্তস্তু বিষয়ানিক্ড্রিয়েশ্চরন্। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্মা প্রনাদমধিগচ্ছতি ॥ 

৬৩। [ অন্থয়ঃ ] ক্রৌধাৎ সন্মোহঃ (অবিবেকঃ ), সম্মোহীৎ স্মৃতিবিভ্রম: 
স্রতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ ( চ ভবতি ) বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ততি ( বিনাশং প্রাপ্রোতি ) ॥ 

৬৪। [ অন্বয্ঃ ] রাগছ্ধেষবিমুক্তৈঃ (রাগছেষশূন্যৈেঃ) আত্মবশ্যৈঃ ইঞিয়ৈঃ 
বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) চরন্ (ভুগ্জানঃ) বিধেয়াত্ম। ( বশীকৃতাস্তঃকরণঃ ) প্রসাদম 
(শ্রসন্নতাম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্রোতি ) ॥ 

৬৩। স্বামিটী |_কিঞ্চ ক্রোধাদিতি | রক্রাধাৎ সম্মোহঃ 
কাধ্যাকার্যযবিবেকাভীবঃ, ততঃ শ্রান্ত্রাচাধ্যোপদি্টার্থস্বতে বিরভ্রমে 
বিচলনং ভ্রংশঃ ততো বুদ্ধেশ্চেতনাষ! বিনাশঃ বৃক্ষাদিঘিবাভিভৰঃ, 
ততঃ প্রণশ্ততি মৃততুল্যো ভবতি ॥ 

৬৪ । স্বামিটা ।__নথ্বিক্জিয়াণাং বিষয়প্রবণস্ব ভাবানাং নিরোদ্ধ,- 
মশ্বক্যত্বাদয়ং দোষে দুষ্পরিহর ইতি স্তিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্তারিত্য।- 
শঙ্ক্যাহ__রাগদেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্ধেষরছিতৈর্রিগতদর্পৈরিক্রিয়ৈ- 
ব্র্বিষয়াংশ্চরন্ উপভুঞ্জানোহপি প্রসাদং শাস্তিং প্রাপ্পোতি । রাগদ্ধেষ- 
রাহিত্যমেবাহ__আত্মেতি। আত্মনো মনসে৷ বশ্যৈরিক্দিয়ৈবিধেরে! 
বশবন্তী আত্ম। মনে। ষস্তেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুপ্তীতেত্যন্ত 
চতুর্থপ্রশ্নন্ত স্বাধীনৈ রিক্দিয়ৈির্বিষয়ান্ 'অধিগচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ 

আসক্তি হইতে কামনা! এবং কামন| হইতে (যদি কেহ কামন। সিদ্ধির ব্যাধাত 
করে, তবে ) ক্রোধ জন্মে ॥ 

৬৩ | ক্রোধ হইতে সন্মোহ ( কর্তব্যা কর্তবাজ্ঞানশূন্যত। ), সম্মোহ হইতে 
স্ৃতিত্রম ( আত্মবিম্মৃতি ), শ্বৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বৃদ্ধিনাশ হইতে 
মৃততুল্য হইতে হয় ॥ 

৬৪। যিমি বিধেয়াত্ম! (আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন ), তিনি রাগদ্ধেষ- 
বঞ্জিত আত্মবশীভূত ইক্জিয়গণ দ্বার! বিষয় উপভোগ করিয়াও শাস্ধিলাত করন ॥ 
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৬৫। প্রসাদে সর্ববছুঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে | 
প্রনম্নচেতসে' হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ 

৬৬ | নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তম্ত ন চাযুক্তম্ত ভাবনা । 
ন চাভাবয়ত; শান্তিরশান্তস্ত কৃতঃ স্থখয্ ॥ 

৬৫। [ অন্বয়ঃ ] প্রসাদ (সতি) অস্ত ( যতেঃ) সর্ধছুঃখানাম্ (আধ্যাত্িকীছি- 

দুখানাং) হাঁনিং ( বিনাশঃ) উপজায়তে, (কিঞ্চ) প্রসন্চেতনঃ হি আশ 
( শীঘ্রং ) বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ( আত্মন্মবপেণৈব নিশ্চলীভব তীতার্থঃ ) ॥ 

৬৬। [ অন্থয়ঃ ] অযুক্তস্ত (অসনাহিতান্তঃকরণস্য । বুদ্ধিঃ ( আত্মস্বরূপবিষয়! ) 
নাস্তি, অযুক্তস্য স্ভাবন। ( আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ ) ন (নান্তি) অভাবয়ত: 
( আত্মন্ঞানাভিনিবেশমকুর্বতঃ ) শান্তিঃ ন (অস্তি) অশাস্তস্ত সৃখং কৃতঃ ( কম্মাৎ 
ভবতীতি শেষঃ) ॥ 

৬৫। স্বামিটা ।__প্রসাদে সতি কিং শ্তাদিত্যত্রাহ-_ প্রসাদ 
ইতি। প্রসাদে সতি সর্বহুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসননচেতসে! বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা 
ভবতীত্যর্থঃ ॥ 

৬৬। স্বামিটা ।-_ইন্দ্িয়নিগ্রহন্ত স্থিতপ্রজ্ঞাসাধনত্বং ব্যতি- 
বেকমুখেণোপপাদয়তি-_নাম্তীতি। অধুক্তস্তাবশীকৃতেন্দরিয়ন্ত নাস্তি 
বুদ্ধিঃ শান্ত্রাচার্যযোপদেশাভ্যামাআববিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞেব নোৎপদ্যতে, 
কৃতন্তন্তাঃ প্রতিষ্ঠাবার্তা । কুতঃ ইত্যত্রীহ--নচেতি | ন চাযুক্তত্ত 
তাবনা ধ্যানং, ভাবনয়! হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্ত 
যতে। নাস্তি। ন চাভাবয়তঃ আত্মধ্যানমকুর্বতঃ শাস্তিঃ আত্মনি 
চিত্তোপরতিঃ অশাস্তস্ত কুতঃ স্ুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ 

৬৫। আত্ম-প্রসাদ থাকিলে সকল ছুঃখ বিনষ্ট হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি: 
শীঘ্রই প্রতিষ্টিতা হয় ॥ 

৬৬। অজিতেক্ডরিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি নাই হৃতরাং সে চিন্তাও 
( আল্মবিষয়িণী ) করিতে পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে শাস্তি হয় ন!; 
শাস্তিহীন ব্যক্তির সুখ ফোথায়? 
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৬৭। ইন্ড্রিয়াণাং হি চরতাং যম্মনোহ্নুবিধীয়তে | 

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুননাবমিবাস্তসি ॥ 
৬৮। তন্মাদ্ যস্ মহাবাহে। নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 

ইক্ড্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভাস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥ 
৬৭ | [ অন্বয়ঃ ] হি (যম্মাৎ) চরতাম্ (শ্ববিষয়েবু প্রবর্তমানানাম্) ইস্ত্রি 

যাণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে ( অনুপ্রবর্ততে ) তত ( ইন্ট্রিয়বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং 
মনঃ) অন্ত (যতেঃ) বাযুঃ অস্তসি (জলে) নাবং ( নৌকাম্) ইব প্ররজ্ঞাম্ 
( আত্মবিবেকজাং বুদ্ধিং ) হুরতি (নাশয়তি ) ॥ 

৬৮। [ অন্থয়ং | হে মহাবাহো ! তম্মাৎ যস্য ইন্দিয়াণি ইন্দ্িয়ার্থেভ্যঃ ( বিষ- 

য্নেভ্যঃ) সর্ববশঃ নিগৃহীতানি, তন্ত প্রজ্ঞ৷ প্রতিষ্ঠিত ( স স্থিতগরজ্ঞ উচ্যতে )॥ 

৬৭| স্বামিটা ।-__ন্ন্তি বুদ্ধিরযুক্তস্তেত্যত্র হেতুমাহ- _ইন্দ্রিয়া- 
ণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে 
যদৈবৈকমিন্দ্রিংং মনোইনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্রিয়েণ সহ 
গচ্ছতি, তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্ত মনসঃ পুরুষস্ত বা প্রজ্ঞাং হরতি 
বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং বহুনি প্রজ্ঞাং হরস্তীতি, যথা 
প্রমত্তস্ত কর্ণধারস্ত নাবং বারুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি, 
তদ্বদিতি ॥ 

৬৮। স্বামিটা।-_ইন্দ্রিয়সংযমস্ত স্থিত প্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্- 
ঞোক্তমুপসংহরতি--যম্মাদিতি | প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণ- 

ত্বোপসংহারে তশ্ত প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহে! 
ইতি সন্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থম্ত তবাত্রাপি সামথ্যং 
ভবে্দিতি সুচয়তি ॥ 

৬৭ | যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্িয়গণের বশীভূত হয, সে চিত্ত বানুকৃক 
সমুদ্রে ইস্ততঃ বিঘূর্ণিত নৌকার স্ায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে| 

৬৮। অতএব হে মহাবাহো! ! বাহার *ইন্্রিয়গণ বিষয় হুইতে নিগৃহীত 
( বশীভূত ) হইয়াছে, ডাহার প্রজ্ঞ৷ (বুদ্ধি) প্রতিষ্টিতা ॥ 
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৬৯। যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগপ্তি সংযমী। 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতাঁনি সা! নিশা! পশ্যতে। মুনেই ॥. 
৭০। আপূর্যা মাণমচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশত্তি যদ্ধৎ | 
তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি সর্ব 
স শান্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥ 

৬৯। [ অন্বয়ঃ ] সর্ধ্বভূতানাং ( অজ্ঞানান্ধকারাবৃতবুদ্ধীনাং ) যা নিশ! (রাত্রে- 
রিব আত্মনিষ্ঠা, তন্ঠং তেঘাং দর্শানা দিব্যবহারাভাবাৎ ) সংঘমী ( জিতেক্িয়ঃ 
যোগী ) তন্ঠাম্ ( আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগত্তি (প্রবুধ্যতে ) যন্তাং ( বিষয়নিষ্ঠায়াং ) 
তূতানি জাগ্রতি (প্রবুধ্যন্তে) সা ( বিষয়নিষ্ঠা ) [ আত্মতন্বং ] পশ্ঠতো! মুনেঃ 
নিশা ( তন্যাং তশ্ত দর্শনাদি ব্যাপারঃ নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ 

৭* | [ অহ্ধয়ঃ ] যদ্বৎ আপূর্যযমাণম্ ( অপি ) অচলপ্রতিষ্ঠম্ (অচলতয়া প্রতিষ্ঠ। 
অবস্থিতি্যস্ত তম্। নহি সমুদ্রজলম্ত হ্রাসঃ বৃদ্ধিব1 ভবতি, তেন তৎস্কথিতিরেক- 
রূপৈব ) সমুদ্রমূ আপঃ (নদী জলানি) প্রবিশস্তি, তথ্বৎ সর্ব কামাঃ যং প্রবিশস্তি, 
সঃ শাস্তিম্ আক্োতি, কামকামী তু ন ( শান্তিম্ আগ্রৌতীতার্থঃ ) ॥ 

৬৯ | স্বামিটী ।-নন্থু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপার- 
শৃন্যঃ সর্ববাত্মন। নিগৃহীতেক্দ্রিয়ে! লোকে দৃশ্ত তে, অতোইসম্ভাবিত- 
মিদং লক্ষণমিত্যাণস্ক্যাহ_-যা নিশেতি। সর্বেষাং ভূতানাং যা 
নিশ। নিশেব নিশা! আ'ত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধবাস্তাবৃতমতীনাং ত্তাং 
দর্শনাদিব্যাপারাতাঁবাৎ, তন্তামাস্বনিষ্ঠায়াং সংষমী নিগৃহীতেন্ছ্িয়ে 
জাগন্তি প্রবুধ্যতে । যস্তাস্ত বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, 
সা আত্মতত্বং পশ্ততো মুনেনিশা, তন্তাং দর্শনাদিব্যাপারস্তন্ত 
নাস্তীত্যর্থঃ। এতছুক্তং ভবতি, থ] দিবান্ধানামুলুকাদদীনাং রাত্রাৰেব 
দর্শনং ন তু দিবসে, এবং ব্রহ্গজ্ঞস্তোন্মীলিতাক্ষত্তাপি ব্রহ্মণ্যেব 
ৃ্টিন তু বিষয়েষু$ অতে! নাসস্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ 

৬৬। যাহা! (ত্রহ্মনিষ্ঠা) অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের গের নিশাশ্বরূপ, 
তাহাতে জিতেন্ত্রির ঘোগিগণ জাগরিত থাকেন, এবং প্রাণিগণ যাহাতে (বিবয়নিষ্টা- 
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৭১। বিহায় কামান্ যঃ সর্ববান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। 

নির্মমে। নিরহস্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ 

৭১। [তন্বয়ঃ] যঃ পুমান্ সর্ধধান্ কাষান্ বিহায় নিঃস্পৃহঃ নিরহঙ্কারঃ নিশ্মমঃ 

(সম্) চরতি, স শাস্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥ 

৭*| ম্বামিটা।-_ননু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান ভুউ.্ত- 
ঈত্যপেক্ষায়ামাহ__আপু্য্যমাণমিতি | নানানদনদীতিরাপূর্যমাণ- 

মপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রাস্তমর্ধ্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্তা আপঃ যথা 

প্রবিশস্তি, তথা কামাঃ বিষয়াঃ ষং মুনিমস্তদৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মীণ- 

মেব প্রারন্ধকর্্মভিরাক্ষিপ্ডাঃ সন্তঃ প্রবিশস্তি, স শীস্তিং কৈবল্যং 

প্রাপ্রোতি, ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ 

৭১| স্বামিটী।-_যদ্াদেবং তণ্মাৎ বিহায়েতি! প্রাপ্তান্ কামান্ 

বিহবায় ত্যক্ত| উপেক্ষ্য অপ্রাপ্ডেযু চ নিঃম্পৃহঃ, যতো নিরহস্কার: 

অতএব তত্ভোগসাধনেষু নির্মম: সরস্তদৃষ্টিভূ ত্বা যশ্চরতি প্রারন্ধবশেন 
ভোগান্ ভূঙ.ক্তে ঘত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শাস্তিং প্রাপ্পোতি ॥ 

স্বরূপ দিবায়) প্রবৃদ্ধ (জাগরিত) থাকে, আত্মতন্ব্শী যোগীদিগের সেই 

রাত্রি। 

৭০ | নদীসকল যেমন সর্ব! জলপরিপূর্ণ ও স্থিরভাবে অবস্থিত সমুদে 

প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগদকল ধাঁছাকে আশ্রয় করে, ( বিষয়লাভেও অক্ষুবহাদয় । 

তিমিই মোক্ষলাভ করেন,তোগার্থী কোমাসন্তু) ব্যক্তি তাহ! লাভ করিতে পারে না। 

৭১। যিনি কামনাসকল পরিত্যাগপূর্বক নিম্পৃহ, মিরছক্কার ও "্মতাঁবিহীন 

হুয়া তোগ্যবস্তনকল উপভোগ করেন, তিমি শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন । 
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৭২ | এষ ব্রান্ধী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি 
স্থিত্বস্তামন্তকালেহপি ব্রহ্ধনির্ববাণস্বচ্ছতি ॥ 

ইত****** শ্বীমদূভগবদগীতানুপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিগ্ভায়াং 
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাজ্ভ্বনলংবাদে সাংখ্যযোগে। নাম 

দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২ 
৭২। [অন্থযঃ] হে পার্থ! ত্রাহ্মী স্থিতিঃ ( সর্ব্বকর্দসংন্যাসপূর্ব্িকা! ব্রন্মনিষ্ঠা) 

এষা, এনাং প্রাপ্য ( পুঙ্ষধঃ) ন বিমুহ্যতি ( পুনমোহ্ং ন প্রীপ্রোতি  অস্তকালে 

ঘপি অন্তাং স্থিত্ব। ব্রহ্থনির্ব্বাণং ( মোক্ষম ) খচ্ছতি ( প্রাপ্পোতি )॥ 

৭২; স্বামিটী।__উক্তাং জ্ঞাননিষ্টাং স্তবন্ন,পসংহরতি--এষেতি। 
ব্াহ্গী স্থিতিব্র্গজ্ঞাননিষ্ঠা এষ এবংৰিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন 

বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপা ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন 

প্রাপ্ধোতি। যতোইস্তকালে মৃত্যুনময়েহপি অন্তাং ক্ষণমাত্রং স্ডিত! 

বঙ্গনির্ববাণং ব্রহ্মণি লয়মুচ্ছতি প্রাপ্রোতি কিং পুনর্বস্তব্যং বাল্য- 
মারভ্য স্থিত্ব! প্রাপ্রোতাতি ॥ 

শোকপক্কনিমপ্রং যং সাংখ্যযৌগোপদেশতঃ | 

উজ্জহারাজ্জুনং তক্তং স কষ্ঃ শরণং মম ॥ 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতান্থ স্বামিক গটীকায়াং সাংখ্যযোগে। নাম 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২ 

গাক্র্ভ 

শী শিট চি 

৭২। হে পার্থ: ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ। এই প্রকার, ইহ প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর 

মুগ্ধ হইতে হয় না, ধিনি চরম সময়েও এই ব্রহ্গজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিন ও 

পরব্রঙ্গে লঘ প্রাপ্ত হন ॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ 



তৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 
অর্জুন উবাচ-_ 

১। জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্তে মত। বুদ্ধি্্নার্দন | 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়দি কেশব ॥ 

২। ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহমাগ্র য়াম্ ॥ 

১। [ অন্বয়ঃ ] অর্জুন উবাচ,--হে জনার্দন ! হে কেশব ! চে (ঘি) 
কর্শণঃ বৃদ্ধিঃ (জ্ঞানং) জ্যায়সী (শ্রেয়পী) তে (তব) মতা (সম্মত! ) তৎ 
কিং ঘোরে ( হিংসালক্ষণে ) কর্ণি মাং নিযৌজয়সি (প্রবর্তয়সি )॥ 

২। [অহরঃ] ব্যামিশ্রেণ ( অবিষ্পষ্টেন, সন্দেহোৎপাদকেন ) ইব বাকোন 
মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব, তৎ (তশ্মাৎ) একং জ্ঞানং কর্পা বা নিশ্চিত্য বদ যেন 
(জ্ঞানেন কর্শণা ব৷ ) অহং শ্রেয়: ( মঙ্গলম্ ) আপ্রয়াম্ (প্রাদ্সযামি )। 

১| স্বামিটা ।-__প্অত্রোপায়ঃ কর্ম্মষোগঃ প্রাধান্তেনোপসংহাতঃ । 
ভরিণ। জ্ঞানযোগশ্চ তদ্গুণত্বেন কীন্তিতঃ ॥ এবং তাবণ্দশোচ্যানন্ব- 
শোচন্”মিত্যাদিন! প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুত্তা, 
তদনস্তরম্ ”এষ! তেইভিহিতা৷ সাঙ্যে বুদ্ধিোগে ত্বিমাং শৃণু* ইত্যা- 
দিনা কর্ম চোক্তং, ন চ তয়োগু পপ্রধানভীবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র 
বুদ্িযুক্তস্ত স্থিত প্রজ্ঞন্ত নিক্িয়ত্বনিয়তেন্দরিয়ত্বনিরহস্কারত্বাগ্ভভিধানাৎ 
“এষা! ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থে”তি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণো - 
র্ধ্যে বুদ্ধেং শরেষ্টত্বং ভগবতোইভিপ্রেতং মন্বানোহ্জুন উবাচ 
জ্যায়সী চেদ্দিতি। কর্ণ: সকাশান্মোক্ষাত্তরজত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী 
অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সন্মতা, তহি কিমর্থং “তম্মা?্ যুধ্যস্থেতি, 

১। অর্জুন বলিলেন, ছে জনার্দন | হে কেশব! হদি “তোমার মতে কর 
জপেক্ষ। জানই শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে এই হিংসাত্বফ কর্থে কি নিমিত্ত নিয়োজিত 
করিতেছ। 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৫৭ 

শ্ীভগবান্ুবাচ-- 

৩। লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধ! নিষ্ঠ! পুর! প্রোক্ত৷ ময়ানঘ । 
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খানাং কন্মযোগেণ যোগিনাম্ ॥ 

৩। [অন্থয়ঃ] জীতগবান্ উবাচ,-হে অনধ (অপাপ 1) অশ্মিন লোকে 
স্বিবিধ! নিষ্ঠ! ময়৷ পুর! ( পূর্ব হৃষ্ট্যাদ ) প্রোক্তা। (কা সা দ্বিবিধ! নিষ্ঠা ইত্যত 
আহ) জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ ( আত্মানাত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ) কর্মযোগেণ 

যোগিনাং ( কম্রিণাং ) (নিষ্ঠ। প্রো! ইতার্থঃ ) ॥ 
“তম্মাহুত্তিষ্ঠেতি ঢু বারংবারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্মমণি মাং 
নিযোজয়সি প্রবর্তয়সি ॥ 

২। স্বামিটী__নন্থু “ধন্থ্্াদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেযোইন্তৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন 
বিগ্তাতে” ইত্যার্দিনা কর্ম্মণোহপি শরেষ্টত্বমুস্ত মেবেত্যাশঙ্ক্যাহ___ব্যামি- 
শ্রেণেতি। কৃচিৎ কর্মপ্রশংসা কচিৎ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং 
সন্দেহৌৎপাদকমিব যদ্বাক্যং,তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং 
কুর্বন্ মোহয়সীবৰ পরমকারুণিকমস্ত তব মোহকত্বং নাক্তেব, তথাপি 
রাস্তা মমৈবং ভাতি ইতীবশবেনোক্তম্ অত উভয়োর্্ধ্যে বন্তদ্রং 
তদেকং নিশ্চত্য বদেতি। যদ্ব৷ ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য 
যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো৷ মোক্ষমহমাপুয়াং প্রাপ্গ্যামি, তদেবৈকং 
নিশ্চিত্য বদেত্যর্থ:।৯ 

৩। স্বামিটী।-_অন্রোত্বরং শ্রীতগবানুবাচ--লোকেহম্মিন্নিতি | 
অয়মথঃ-_ যদি ময়! পরম্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্জ্ঞানষোগ- 
বপং নিষ্ঠাঘয়মুক্তং স্তাত্তছি ছ্য়োম্ম্রধ্যে যদ্ডদ্রং স্তাত্তদেকং বদেতি 
ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছেত, ন তু ময়! তথোক্তং কিন্তু ্বাত্যামেকৈব 

২। তুমি কখন জ্ঞানের, কখন ব! কর্ধের প্রশংসা করিয়। আমার বুদ্ধিকে 
রা এক্ষণে ঘাহাতে আমার মোক্ষলাভ হয়, এমন এক পক্ষ নিশ্চয় 

বল॥ 

* ভিন্নকর্তৃকয়োজ্ঞনকর্শগোরে কপুরুতা নুষ্ঠানাসম্ভতবাৎ তয়োরেকং মম যোগাং 
নিশ্চিত্য ব্রহি ইতি ভাবঃ। 



৫৮ শ্রীমস্ভগবদশগীতা। ৷ 

৪ | ন কর্মমণামনারস্তান্নৈকন্ম্যং পুরুযোহশ্নতে | 
ন চ সম্গ্যসনাদেব দিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 

৪ [অন্বয়ঃ] পুরুষঃ কর্দণাম্ অনারস্তাৎ ( অননুষ্ঠানাৎ ) নৈক্কদ্ধ্যং ( জ্ঞানং) 
ন অশ্গুতে (প্রাপ্পোতি ) সন্গ্যসনাৎ এব সিদ্ধিং ন চ সমধিগচ্ছতি ॥ 

বহ্মনিষ্টোক্ত1 গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্রানুপপত্রেঃ, একস্তা এব 
তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি । 'অন্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃ- 
করণতয়] দ্বিবিধে লোকেইধিকারিজনে দে বিধে প্রকারৌ য্তাঃ স 
দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা৷ পুরা পূর্ববাধ্ায়ে ময়! ,সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা' 
সপষ্টমেবোক্তা | প্রকারদয়মেব নির্দিশতি,--সাথ্যানাং শুদ্ধান্তঃকব- 
ণানাং জ্ঞানভূমিকারঢানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা 
নিষ্ট। ব্রহ্মপরতোক্ত1 “তানি সর্বাঁণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর” 
উত্যাদিনা৷ সাঙ্খাভূমিকামারুরুক্ষ,ণাত্ত অস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বার তদা- 
রোহাথং তদ্পায়ভূতকর্ম্মষোগা ধিকারিণাং যোন্ীনাং কর্মযোগেণ 
নিষ্োক্তা্ন্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে,যোহন্তৎ ক্ষত্রিয়ন্ত ন বিচ্যত” ইত্যাদিন!। 
অত এব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদদে্টনব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা 
“এষা তেভিহিতা সাঙ্্ে বুদ্ধিধোগে ত্বিমীং শৃথিগতি ॥ 

৪ | স্বামিটী।---অতঃ সম্যক চিত্তস্তদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপন্ভিপন্্যস্তং 
বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্তৃব্যানি, অন্তথ1 চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানা- 
নুৎপত্তেরিত্যাহ__ন কর্ধণামিতি * | কর্মণাম্ অনারস্তাৎ অননুষ্ঠানা- 

৩। ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পূর্বাধ্যায়ে কহিয়াছি যে, এই 
সংসারে জ্ঞানকর্্মতেদে নিষ্ঠ। ছুই প্রকার ;-__জ্ঞানযোগ ছার! সাংখ্যদিগের (শুল্কাচিত্ত- 
দিগের ) এবং কর্মযোগন্থার1 যোগীদিগের নিষ্ঠ। সাধিত হয় ॥ 

৪। পুরুষ কর্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না এবং (জ্ঞান প্রাপ্ত না 
হইলে ) কেবল সন্ন্যাস ( কর্মপরিত্যাগ ) হবার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥ 

* কর্ণণাং বজ্ঞাদীনাং ক্রিয়াপাম্। “তৃমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণ। বিবিদিষন্তি 
হজ্েন' ইত্যাদিন। কর্দযোগন্ত জঞানযোগোপানস্বং প্রতিপাদিতম্। 
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৫। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ। 
কারাতে হাবশঃ কনম্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগু পৈঃ ॥ 

৬ কর্মেন্দ্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনস৷ ম্মরন্। 

ইক্ডরিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্ম। মিথ্যাগারঃ স উচ্যতে ॥ 
৫॥ [অন্বয়ঃ ] জাত ( কদাচিৎ) ক্ষণম্ অপি কশ্চিৎ অকর্ণকৃৎ ( কশ্মীণি 

অকুর্বাণঃ) ন হি তিষ্ঠতি। হি (যম্মাৎ) প্রকৃতিজেঃ (প্রকৃতিজাতৈঃ ) গুণৈঃ 
এসন্ববজস্তমোভিঃ ) সর্ববঃ (জনঃ ) অবশঃ ( অন্বতন্ত্রঃ সন ) কন কাধ্যতে ॥ 

ও। [ অন্থয়ঃ ) ষঃ ক্ম্মেজিয়াণি সংযমা মনস। ইক্জরিয়ার্থান ( বিষয়ান্ ) স্মরন 
আস্তে, স বিমূঢাজ্ম। মিথ্যাচার$ (কপটাচারঃ ) উচ্যতে ॥ 

ন্ৈফষম্্যং জ্ঞানং নামুতে ন প্রাপ্রোতি | নম্গ “চৈতমেব 
গ্রব্রাজিনো লোকমীপসম্তঃ প্রব্রজন্তী” তি শ্রত্যা সন্যাসম্ত 
মোক্ষাঙ্গত্বশ্ররতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষে। ভবিষ্যৃতি কিং কর্ম্মভিরিতা- 
শহযাক্তং-ন চেতি। ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কূতাৎ সন্যসনাদেৰ 
জ্ঞানশন্তাৎ দিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্স!তি ॥ 

৫| স্বামিটা।_-কর্ধণাঞ্চ সন্যাসস্তেঘনাসক্তিমাত্রং, ন তু 
স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ _ন হি কশ্চিদ্দিতি। জাতু কম্তাঞ্চিরপ্যব- 
স্থায়াং ক্ষণমীত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকম্মকৃৎ কর্ণ 
কুর্বাণে! ন তিষ্ঠতি ৷ তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ ম্বভাবপ্রভবৈঃ রাগ- 
দ্েষাদিভিগ্ণৈঃ সর্ক্ণেপি জনঃ কর্ম কাধ্যাতে কর্ম্রণি প্রবর্তিতে 
অবশোহ২স্বতন্ত্রঃ সন্॥ 

৬। স্বা'মটা। _-অতোইজ্ঞং কর্ম্মতাগিনং নিন্দতি--কর্দেন্িয়া 
ণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্শেন্দ্রিয়াণি সংষম্য নিগৃষ্কয যো মনসা 

৫। কেহ কখন কর্ম্মত্যাগ করিয়! ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় ন! ; 
যেহেতু পুরুষ ইচ্ছ! না৷ করিলেও প্রাকৃতিক গুণ-সমুদ্য়ই তাহাকে কর্ণ প্রবর্তিত 
করে॥ 



৬৩ জীমদ্ুগবদগীতা। 

৭। যস্তিক্দ্িয়াণি মনস নিয়ম্যারভতেহজ্ভুন | 
কন্মেন্তিয়ৈঃ কন্্মযোগমলক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

৮| নিয়তং কুরু কন্ম ত্বং কন্ম জ্যায়ো হ্যকম্মণঃ | 
শরারযান্তাপি চ তে ন গ্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ 

৭। [তন্বয়ঃ] হে অভ্ভুন! যঃ তু ইঞ্জিয়াণি মনসা নিয়ম অসভ্ভঃ 
(সন্) বন্শেক্িয়ৈং কর্ুযোগম্ আরভতে ( অন্ুতিষ্ঠতি), স বিশিষ্যতে 
( বিশিষ্ট! ভবতি) ॥ 

৮) [অন্বয়ঃ] ত্বং নির়তং (নিত্যম্ অবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং ) কন কুক, 
হি ( যস্মাৎ ) অকর্থণই ( কর্ণীকরণাৎ ) করব জ্যায়ঃ ( শ্রেষ্ঠম্) অবর্ণঃ (সর্ব- 
বন্ধশূন্যন্ত ) তে (তব) শরীরযাত্রা (শরীরস্থিতিঃ ) অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ (ভবেৎ) ॥ 

ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইজ্জিয়ার্থান্ বিষয়ান শ্মরন্নীন্তে অবিশুদ্ধতয়। মনস! 
আত্মনি স্থৈধ্যাভাবাৎ, স মিথ্যাচারঃ কপটাচারে! দস্তিক উচাত 
ঈতার্থঃ ॥ 

শ। স্বমিটী।-এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ-- 
বস্তিন্ড্িয়াণীতি। বস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনস। নিয়ম্য ঈশ্বরপ্রবণানি কৃত্বা 
কর্ধেন্দ্িয়েঃ কর্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অন্ুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ 
ফলাভিলাষরঞিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো তবতি, চিত্তশুদ্ধা] 
জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ 

৮1 স্বামিটা।-নিয়তমিতি | যল্মাদ্দেবং তম্মারিয়তং নিত্যং 
কর্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, হি যল্মাদকর্শ্মণঃ সর্বকর্মাণো২ করণাৎ 
সকাশাৎ কর্শকরণং জ্যায়োইধিকতরম্। অন্যথা অকর্শণ সর্ব কর্খা- 
শূন্যন্ত তব শরীরনির্বাহোইপি ন ভবে ॥ 

৬। যেবাক্তি কর্ধেন্্রিয়মফলকে সংঘত কবিযা মনে মনে ইঞ্্রিয়ের বিষয়সকল 
স্ময়ণ করে; সেই মুঢ়াজ্ব! কপটাচারী বলিয়া! কথিত হয় ॥ 

৭। ছে অর্জন! যে ব্যক্তি মদঘ্বারা জ্ঞানেজ্রিয়গণকফে বশীতৃত করিয়া 
আসক্তি পরিত্যাগপূর্র্ক কর্ণেজি় দ্বার! কর্ধানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । 



তৃতীয়োধ্যায়ঃ ৬১ 

৯। যজ্জার্থা কনম্মণোহন্যন্র লোকোহয়ং কন্মবন্ধনঃ । 
তদর্থং কণ্ম কৌন্তডেয় মুক্তলঙ্গঃ সমাচর ॥ 

১০। সহ্যজ্ঞাঃ প্রাঃ স্য্টা' পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধ্বযেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ 

৯ [ অহ্থয়ঃ ] যজ্ঞাথাৎ (যজ্ঞ ঈখবরঃ, তদীরাধনার্থাৎ ) কল্ম ণঃ অন্যত্র অক্পং 
লোৌকঃ কন্ম বন্ধনঃ ( কম্মভিঃ বধ্যতে ) হে কৌন্তেয় ! অতঃ তদর্থং ( ঈশ্বরপ্রীত্যর্থং ) 
সুক্তসঙ্গঃ (নিফফামঃ সন্) কম্ম সমাচর ( নির্বব্তয় )। 

১*। [অন্য়ঃ] পুরা (হুষ্্যাদৌ ) প্রজাপতিঃ (ক্রহ্ম।) সহ্যজ্ঞাঃ ( ঘজ্ছেন 
সৃহ বর্তমানাঃ) প্রজাঃ সৃষ্ট উবাচ ( কথয়ামীন ), অনেন হযজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং 
( বৃদ্ধিং লভধ্বং ), এব: (এ্যজ্ঞঃ) বং (যুষ্মাকম্) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অন্ত | 

৯| স্বামিটা ।--সাঙ্যান্ত সর্বমপি কর্ম বন্ধকত্বাৎ* ন কাধ্য- 
মিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্বন্নাহ-__যজ্ঞার্থাদিতি | যজ্ঞে। বিঞু্ঃপ্যজ্ঞো বৈ বিষণ 
ইতি শ্রুতেঃ, তদাঁরাধনার্থাৎ কর্ম্মণোহন্ঠত্র তরেকং বিনা, লোকো- 
ইয়ং কর্মমববন্ধনঃ কন্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্মণা, অত- 
স্তদর্থং বিষুণ্্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো৷ নিষফামঃ সন্ কর্ম সম্গাচর ॥ 

১০ | স্বামিটা ।-__প্রজাপতিবচনাদপি কর্মকর্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ-_- 
কহ্যজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্তস্ত ইতি সহযজ্ঞ। যজ্ঞাধিকৃতা৷ 
্রাঙ্মণাগ্ভাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃ্ট্রদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন 
প্রসবিষ্যধ্বং প্রস্থ্যধবং প্রসবো বুদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবুদ্ধিং লভধব- 
মিত্যর্থঃঃ তত্র হেতুঃ-_এষ যজ্ঞে। বে! যুষ্মাক মিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ 
দোগ্ধীতি তথ1 অভীষ্টভোগপ্রদোহ ত্বিত্যর্থ | অত্র চ ষক্ঞগ্রহণমাবশ্তক- 
কর্দোপলক্ষণার্থম। কাম্যকম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেহ্সঙ্গতাপি 
সামান্ততোহ কর্ণঃ কর্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিতাদোষঃ ॥ 

৮। অতএব তুমি নিয়ত কম্মের অনুষ্ঠান কর; কনম্মের ত্যাগ অপেক্ষা 
চি শ্রেষ্ট ; তুমি সর্ব্বকম্্শূ্ত হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ববাহুই 

॥ 

কম্মণ! বধ্যতে জন্তরিতি শ্মরণাৎ। 



২ শ্রীমপ্তুগবগীত। | 

১১। দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেব ভাবয়স্ত বঃ। 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপস্াথ ॥ 

১২। ইঞ্টান্ ভোগান্ হি বে দেবা দাস্তন্তে 
যজ্ঘভাবিতাঃ। 

সস ০ 

তৈরদদভানপ্রদায়ৈভ্যে। যে ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ॥ 
১১। [ অন্বর়ঃ ] অনেন (যজ্জেন) [য্য়ং] দেবান্ (ইন্্রাদীন) ভাবযত 

( অগ্যায়িতান্ কুরুত ), দেবাঃ (অপি যজ্ঞভাবিতাঃ সম্তঃ) বঃ (যুদ্মান্) ভীবযন্থ 

(বুষ্টাদিন। সন্ব্ধয়ন্ত ), ( এবং) পরস্পরং ভাবয়তুঃ ( বযং) পবং শ্রেয় ( মোক্ষ- 

লক্ষণম্ ) অবাপ্যাথ ॥ 

১২। [অন্বয়ঃ] দেবাঃ যজ্্রভাবিতাঃ (যজ্ঞতৌধিতাঃ ) ইঞ্ঠান ভোগান্ ব: 

(ুদ্মভ্যং ) দাস্ত্তে হি ( অতঃ) তৈঃ (দেবৈ) দত্তান্ (অন্রাদীন্) এভ্যঃ (দেবেত্যঃ | 
অপ্রদার় (পঞ্চযজ্ঞ। দিন অন্বত্ব। ) ষঃ (স্বয়ং) ভূঙক্তে, স স্তেনঃ (চৌরঃ) এব ॥ 

১১] স্বামিটী ।-_-কথমিই্টকামদেণগ্ধা বজ্দ! ভবেদিত্যত্রাহ-_ দেবা- 

নিতি | অনেন যজ্ঞেন যুয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সম্বদ্ধয়ত, 

তেচ দেবা বে! যুষ্মান্ সম্বদবয়ন্ত বৃষ্্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, 

এবমন্ঠোইন্ং সংবর্দয়ন্তে। দ্েবাশ্চ যুর়ঞ্চ পরস্পরং শরেয়োহভীষ্টমর্থং 

প্রাঞ্স্যথ ॥ 
১২। স্বামিটী |--এতদেব স্পষ্টাকুর্ধবন্ কর্্মীকরণে দোষমাহ-__ 

০৮ সস সপ 

»। বিষুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য বন্মণ করিলেই লোক কর্মে বদ্দ 
হয় ; অতএব হে ফৌন্তেয়। নিাম হুইয়। বিঞুর শ্রীত্যর্থ কম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ 

১৯। পূর্বে প্রজাপতি ব্রান্গপাদি প্রজাগণকে যজ্জের সহিত স্ষ্টি করি 

কহিদ্নাছিলেন, হে প্রজাগণ ! তৌমর! যজ্ঞ দ্বার উত্তরোন্ুর বদ্ধিত হও | যজ্ঞ 
তোমাদিগের কামন। পরিপূর্ণ করুক ॥ 

১১। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমর| দ্েবগণের সংবর্ধন কর, সেই দেবগণও 
তোমার্দিগকে ঝৃষ্্যাদি দ্বার! সংবদ্ধিত করুন; এইরূপ পরস্পর সংবর্ধন! করিয' 
পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥ 
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১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ববকিন্থিষৈঃ | 
ভূপ্জতে তে ত্ৃঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ 

১৪। অন্নান্তবন্তি ভূতানি পর্ভজন্যাদন্নসম্ভবঃ | 
যজ্ঞাপ্তবতি পজ্জন্যো যজ্ৰঃ কর্মসমু্বেঃ ॥ 

১৩। [অন্থয়ঃ] যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ.. (বৈশদেবাদিষজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সন্ত 
( নাধবঃ) সর্ববকিন্বিষৈঃ ( সর্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে, যে তু আস্মকারণাৎ (আত্মনঃ 
ভোজনার্থং ) পচস্তি, তে পাপাঃ (ছুরাচারাঃ ) অথং (পাপম্) (এব) তুগ্রতে ॥ 

১৪। [ অন্বয়ঃ ] ভূতানি ( প্রীণিনঃ) অন্নাৎ ( শুক্রশোণিতরূগেণ পরিণতাৎ 

তুক্তত্রব্যাৎ) তবস্তি (জায়ন্তে ) পর্জন্তাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্রসম্ভবং ( ভোক্তব্য- 
বন্ত,ৎপত্তিঃ, পর্জন্যঃ ফ্্রাৎ ভবতি (€ উৎপদ্যতে ) যজ্ঞঃ (তু) কর্মাসমুস্তবঃ 
( যজমানাদিব্যাপাররূপাৎ কম্ম ণঃ উৎপন্নঃ) ॥ 

ইষ্টানিতি। যজ্ৈর্ভাবিতাঃ সস্তো দেব! বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুন্মত্যং 
তোগান্ দাস্তস্তে হি অতো দেবৈর্দত্তীনন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যঃ 
পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদ ত্বা যে ভূঙ.ক্তে, স তু চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ 

১৩। স্বামিটা ।__অতশ্চ বজস্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতর ইত্যাহ-_ 

যক্ষশিষ্টীশিন ইতি বৈশ্বেবাদিষজ্ঞাব শিষ্টং যেহশ্রস্তি, তে পঞ্চনৃনাদি- 
কতৈঃ সর্বৈং কিনিষৈমুচ্যন্তে। পঞ্চস্থনাশ্চ স্থৃতীবুক্তাঃ_“কগুনী 
পেষণী চৃষ্লী উদকুস্তী চ মার্জনী। পঞ্চনুনা গৃহস্থস্ত তাতিঃ ন্বর্গং ন 
বিন্দতি” ॥ যে ত্বাত্মনে। ভোজনার্থমেব পটস্তি ন তু বৈশ্বদেবাগ্র্থং, 
তে পাপা হরাচার। অঘমেব ভুগতে ॥ 

১৪। স্বামিটা 1--জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদদপি কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ- 
শী পাটি 

১২। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবদ্ধিত হইয়া! তোমাদিগকে অভিলধিত ভোগ্যমকল 

প্রদান করিবেন, যে ব্যক্তি দেবগণ প্রদত্ত সেই ভোগ্যমকল ঠাহাদিগকে প্রদান 
না করিয়৷ উপভোগ করে, মে চোর ( দেবতার ধনাপহারী )॥ 

১৩। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়! সর্ববপ্রকীর পাপ হইতে মুক্ত হন, 
কিন্তু যার কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, নেই পাপাত্মীগণ পাঁপই ভোজন 
'ফরিয়। থাকে অর্থাৎ পাপী হয় ॥ 



৬৪ শ্রীমস্ভগবদগীতা | 

১৫। কন্ম ব্রহ্গোন্তবং বিদ্ধ ব্রন্ধাক্ষরসমুন্তবমূ | 
তন্মাৎ সর্বগতং ব্রন্ধ নিত্যং যজ্জে প্রতিঠিতম্ ॥ 

১৫। [ অন্থয্ঃ ] কর্ম ব্রন্ষোত্তবং ( বেদোৎপন্নং), ব্রহ্ম ( বেদঃ) অক্ষর- 
সমুস্তবং ( পরমাক্মসমুৎপন্নং ), তক্মাৎ (সাক্ষাৎ পরমাস্মসমুস্তবতয্। ) সর্ব্বগতং 
(সর্বপ্রকাশং ) নিত্যম্ (অবিনাশি ) ব্রহ্ম ( বেদাখ্যং ) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতষ্ ॥ 

অন্নার্দিতি ত্রিভিঃ । অনাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতা- 
নুযুৎপদ্ধন্তে, অনন্ত চ সম্ভবঃ পর্জন্তাদ ষ্টেঃ, স চ পর্জন্তো যজ্ঞাত্তবতি, 
স চ ষজ্ঞঃ কর্মসমুস্তবঃ, কর্মণ। যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্ভত 
ইত্যর্থঃ। “অগ্নৌ। প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যা- 
জ্জাস্ততে বৃষ্টিবৃষ্টেরনং ততঃ প্রজ। 1” ইতি শ্রুতেঃ ॥ 

১৫। স্বামিটা।-_-তথা কর্ম্ে্তি। ভচ্চ যজমানাদিব্যপার- 
রূপং কর্ধ ব্রন্দোপ্তবং বিদ্ধি, বর্গ বেদস্তল্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ 
বেদাখ্যং ব্রহ্গ অক্ষরাৎ পরব্রহ্গণঃ সমুডূতং জানীহি, “অন্ত মহতে। 
ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ হ্দ্ খণ্থেদঃ যজুর্ধবেদঃ সামবেদ+, ইতি শ্রুতি 
যত এব্মক্ষরাদেব যজ্ঞ প্রবৃতেন্তন্তাত্যস্তমতিপ্রেতে। যজ্ঞঃ তম্মাৎ সর্বব- 
গতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ধ নিত্যং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ষজ্জেনোপায়ভূতেন 
প্রাপ্যত ইতি । বজ্জে প্রতিষিতমুচ্যত ইতি “উদ্যমস্থ1খ সদ। লক্ষ্মীঃ 
রিতিবৎ। যদ্ধা! ষন্তাজ্জগচ্চক্রমূলং কর্ম, তশ্মাৎ সর্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ 
সর্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতান্বাখ্যানাদিযু গতং স্থিতমপি 
বেদাখ্যং ব্রহ্ম লর্ধদা যজ্ঞে ভাংপধ্যেণ প্রতিষ্ঠিতম, অতো 

যজ্ঞাদিকর্শ্ম কর্তব্যমিত্ার্থ; ॥ 

১৪। প্রাশিগ্ণণ অর হইতে, অন্ন বৃষ্টি হইতে, বৃষ্টি সজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ছ 

হইতে সমুদ্ভূত হই! খাকে ॥ 

১৫। কন্মব্রদ্ষ (বেদ) হইতে, এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বর হইতে 
সমুস্তৃত হইয়াছে জানিবে; অতএব সর্বব্যাপী ব্রঙ্গ নিম্নতই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত 
"আছেন ॥ 
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১৬ । এবং প্রবর্তিত চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্্িয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ 

১৭। যস্ত্বাত্বরতিরেব স্াদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টন্তম্য কার্ধ্যং ন বিদ্যাতে ॥ 

১৬। [অস্থয়ঃ] এবং প্রবস্তিতং চক্রং যঃ ন ইহ অনুবর্তয়তি, হে পার্থ! 
অধাধুঃ ইক্ত্িয়রামঃ সঃ মোঘং জীবতি ॥ 

১৭। [অন্বয়ঃ] যঃ তু মানবঃ আত্মরতিং ( আত্মন্ঠেব রতি, ন বিষয়েবু ) 

আত্মতৃপ্তঃ ( আত্মন্েব তৃপ্তঃ, নতু অন্নবসাদিন! ) আত্মনি এব সম্তষ্টঃ * চ স্যাৎ্, 
তশ্ত কাধ্যং ন বিছ্যতে ॥ 

১৬। স্বামিটী”। ষম্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুকার্থসিদ্ধয়ে 
কর্্মাদিচক্রং গ্রাবর্তিতং তন্মাভ্দকুব্বতো। বূগৈব জীবিতমিত্যাহ-- 
এবমিতি । পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্েদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুক্ষাণাং কম্মাঁণ 
প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্মমনিষ্পতিস্ততঃ পঙ্জন্তস্ততোহনং ততো! ভূতাঁনি, 
ভুতানাং পুনস্ততৈব কর্্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবন্তিতং চক্রং যে 
নানুবর্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সঃ অধায়ুঃ 'অঘং পাপরূপমাসুধস্ত সঃ, বত 
ইন্দ্রিয়ৈব্বিষয়েঘেবারমতি নত্বীশ্ববারাধনার্থে কর্মমণি, "তে মোঘং 
নার্থং স জীবতি ॥ 

১৭। স্বামিটা ।__-তদেবং “ন কর্মণাম নারস্তা”দিত্যাছিনা অজ্ঞ- 

শ্তান্তঃকরণশুদ্ধার্থং কর্মযোগমুক্।া জ্ঞানিনঃ কন্মান্ুপযৌগমাহ-_ 
যন্ত্িতি দ্বাত্যাম্। আত্মন্তেব রতিঃ প্লীতির্যন্ত সঃ, হতশ্চাত্মন্তেব তৃপ্তঃ 
স্বানন্দান্ুভবেন নিবৃত্তঃ, অত এবাত্মন্তেৰ সন্তুষ্টো৷ ভোগাঁপেক্ষী- 
বহিতো যস্তম্ত কর্তব্যং কর্ন নাস্তীতি ॥ 

১৬। যে লোক ইহ লোকে পূর্বোক্ত ঈশ্বরপ্রবত্তিত কন্ধাদি চক্রের অনুবন্তী 
ন! হয়, সেই পাঁপজীবন ইন্র্িয়পরায়ণ ব্যক্তি বৃথ। জীবন ধারণ করে ॥ 

* সন্ভোষে| হি বাহ্যার্থলাভে সর্ববস্ত ভবতি, তমনপেক্ষ্য আত্মন্তেব চ সভুষ্টঃ 
সববতে। বীততৃষ্ণ ইত্যর্থ:। 

৫-সসগী 
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১৮ । নৈব তশ্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন । 
ন চাস্য সর্বভৃতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ 

১৮) [অন্থয়ঃ] ইহ (জগতি ) কৃতেন (কর্ণ) তন্ত ( আত্মবিদঃ ) 

অর্থঃ (পুণ্যং, প্রয়োজনং বা) নৈব অস্তি, অকৃতেন চ (কর্মণা) কশ্চন 
( প্রত্যবায়ঃ ) ন অস্তি, অস্ত সর্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ €প্রয়োজনসন্বন্ধঃ 
ন) তন্তি। 

১৮। স্বামিটী | তত্র হেতুমাহ--নৈবেতি । রুতেন কর্ণ তন্তার্থঃ 
পুণ্যং নৈবান্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোহপি প্রত্যবায়োহস্তি নিরহ- 
হণরত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ । তথাপি ণ“তম্মাৎ তদেষাং দেবানং 
নপ্রিয়ং ঘছ্েতন্বনুষ্যা বিছু”*রিতি শ্রতেশ্মোক্ষে দেবকৃতবিস্বসম্ভবাভৎ 

পরিশাবার্থং কর্ম্মভির্দেব৷ সেব্য] ইত্যাশঙ্ব্যোক্তং সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদি- 
স্বাবরাস্তেষু কশ্চিদপ্র্থব্যপাশ্রঘঃ আশয়ঃ এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে 
আঁশবণীয়োহ্স্ত নান্তীত্যর্থ:, বিদ্বাভবস্ত শ্ষত্যেবোক্তত্বাৎ। তথা5 
শ্রতিঃ,_-তিন্ত হ ন দেবাশ্চনাভূত্যৈ ঈশত আত্মা হ্যেষাং » 
তবতীগতি । চনেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তশ্তাত্মতত্বজ্ঞম্ত অভূতো 
্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধীয় নেশতে ন শরুুবস্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্ত 
বিদ্বাঃ সম্যগজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব “যদেতদর্রহ্ম মনুষ্য। বিছুত্তদেষাং 

দেবানাং ন প্রিরশ্মিতি শ্রত্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবা প্ররত্বোক্ত্য তত্রৈব 
বিদ্বকর্তকত্বশ্ত স্থচিতত্বাৎ ॥ 

১৭। কিন্তু আয্মাতেই বাহার শ্রীতি, আত্মাতেই ধীহার তৃপ্তি এবং তই 

ষাহার সান্তোষ, তাহীকে কোন কন্খ অনুষ্ঠান করিতে হয না ॥ 

১৮  কন্মানুষ্ঠান করিলেও তাহার পুণা হয় না, কণু না করিলেও তাহার 

পাপ হয়না, তাহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পব্যস্ত কাহারও 

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। (এখানে আপত্তি হইতে পারে যে-_শ্তি দ্বার! জান, 

যাঁর__দ্রেবগণ্ অপরের মুক্তিলাভবিষয়ে বিদ্ধ জন্মাইয়া থাকেন; সুতরাং উক্ত বিন্ব- 
নিবাবণার্থ দেবগণ্ে সেব। কর! কর্তব্য । কিন্তু শ্রুতি কহিযাছেন-_-দেবগণ জ্ঞানী 
বাক্তিব মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধকতা করিতে সমর্থ হন না। জ্ঞানোৎপত্তির পৃবের 
উহার! বিন্র উৎপাদন করিতে পারেন ) । 
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১৯। তম্মাদসক্তঃ সততং কার্যাং কম্্ সমাচর | 
অসক্তে। হ্যাচরন্ কন পরমাপ্ধোতি পুরুষঃ ॥ 

২০। কন্মৈব হি সংপিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত,মসি ॥ 

১৯। [ অন্বয়ঃ] তম্মাৎ ( হেতোঃ) অনক্তঃ (কর্মানক্তিরহিতঃ সন) সততং 
কাধ্যং (কর্তব্যতযা বিহিতং) কর্ম সমাচর ( নিবর্তষ ) হি (যন্মাৎ) অসভ্ভঃ (সন) 
কম্ম আচরন্ পুরুষ: পরম্ ( মোক্ষং ) আগ্পোতি ॥ 

২০। [ অন্বয়ঃ ] জনকাদয়ঃ কন্মণা এব হি (শুদ্ধনত্বাঃ সম্তঃ) সংসিদ্ধিং 
। মোক্ষম) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ ১, ( যছাপি ত্বমাত্মান" গুদ্ধসত্বং মন্তসে তগাপি) 
লোকসংগ্রহং (লোকস্ত স্বধর্থে প্রবন্তনম্) অপি সম্পশ্যন্ ( কণ্ম) কর্তূম্ এব 
অর্থসি ( ন ত্যক্তমিত্যথঃ ) ॥ 

১৯। স্বাঁমিটী।-_ যস্মাদেবস্তৃতন্ত জ্ঞানিন এব কর্্বানুপযোগো 
নান্তস্ত, তন্মাত্বং কর্ম্ম কৃর্বিত্যাহ-_-তম্মাদিতি । অসন্ডিঃ ফলসঙ্গ- 
রহিতঃ সন্ কাধ্যমবগ্ঠকর্তব্যতয়া বিহিততং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম 
সম্যগাচর, হি যম্মাদসক্তঃ কর্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিং 
জ্ঞানদ্বার। প্রাপ্পোতি ॥ 

২*। স্বামিটা-অত্র সদশগারং প্রমাণগ্লতি- _কর্দ্মণৈবেতি | 
কন্মণৈব শুদ্ধসত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগজ্ঞানং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ, ষদ্চপি 
ত্বং সমাগ জ্ঞানিনমেবাত্মীনং মন্তসে, তথাপি কম্্াচরণং ভদ্রমেবে- 
ত্যাহ-__-লোকসংগ্রহমিত্যার্দি। লোৌকম্ত সংগ্রহঃ স্বধর্মে প্রবর্তীনং, 
ময় কশ্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোপি করিষ্যতি, অন্যগণ জ্ঞা নিদৃষ্টান্তে- 
নাজ্ঞো নিজধর্ন্মনিত্যং কর্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি 
তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম কর্তুমেবাহ্সি ন ত্যক্ত,মিত্ার্থঃ ॥। 

১৯। পুকষ তাসন্তি পরিত্যাগ করিযা কন্মানুষ্ঠান করিলেই চিত্তশুদ্ধি দ্বান: 
মাক্ষলাভ করিয়া! থাকে ; অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়। সতত কর্ধানুষ্ঠান কর । 

২*। জনকপ্রভৃতি মহাঁক্মগণ কণুদ্বারাই সিদ্ধিলাভ কবিয়াছেন; লোব- 
সকলের স্বধর্শে প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ধ করা উচিত॥ 



৬৮' শ্রমদ্তগবদগীতা। | 

২১। যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরো! জনঃ। 
-স যৎু প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ 

২২। নমেপার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু সোকেষু কিঞ্চন। | 
নানবাগুমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কন্মণি ॥ 

২১। [ অন্বয়ঃ ] শ্রেষ্ঠ: (জনঃ) যত যৎ (কণ্ক) আচরতি, ইতরঃ ( নিকৃষ্ট ) 
জনঃ তৎ তৎ (কর্ম) (আচরতি) সঃ ( শ্রেষ্ঠঃ) যৎ ( কশ্মশাস্্ং, তন্লিবৃত্তিশান্বং বা) 
গ্রমাণং কৃকতে, লোকঃ তৎ অন্ুবর্ততে ( প্রমাণীকরোতি ) ॥ 

২২। [ অন্বয়ঃ] হে পার্থ। মে (মম ঈশ্বর্ত) কিবা ন অস্তি, (যতঃ । 
ত্রিধু লৌকেষু অনবাপ্তম অবাপ্তব্যং কিঞ্চন সি ন অন্তি, ( তথার্প) 
অহং কশ্মণি বর্তে (কন্ম করোমি ) এব ॥ 

২১। স্বামিটী !£__কর্ম্মকরণে লৌকসংগ্রভো যথা ভারা! 
যদিতি। ইতরঃ প্রাকতোৌইপি জনন্তত্তদেবাচরতি। স শ্রোষ্টো৷ জন: 

কন্ধশাস্ত্রং তনিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্ঠতে তদেব লোকোহপ্য 

ন্ুসরতি ( ক) 
২২। স্বামিটা ।- অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ। নমে 

পার্থেতি। হে পার্থ! মে কর্তব্যং নান্তি ফতক্ত্রিঘপি লোকেঘন- 
বাপ্তম প্রাপ্তং সদবাপ্তব্যং প্রাপ্যং কিঞ্চন নান্তি, তথাপি 'থ) 
কন্মণ্যহং বর্ত এব কন্দ্ম করোম্যেবেতার্থঃ ॥ 

২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, প্রাকৃত ( নিকৃষ্ট ) ব্যক্তিবাঁও 
তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং মহৎ ব্যক্তির যাহ! মানত করেন, ইতরেরাও 
তাহারই অনুবস্তী হয়, অতএব তুমি লোকদিগের ধর্মবরক্ষণার্থ কর অনুষ্ঠান কর ॥ 

২২। হেপার্থ! দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপা 
নাই ; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ধব্যও নাই ; তথাপি আমি কর্দান্ঠান 
করিতেছি ॥ 

(ক) তেন বিগ্বাবতাঁপি লোকমর্যযাদাস্থাপনার্থং বিহিত কর্তব্যমিত্যর্গ; | 
ইতি আ, টী। 

(খ) প্রয়োজনাভাবে ত্বয়াপি নানুষ্টেয়ং কণ্ম ইত্যাশঙ্ক্য লোকসংগ্রন্থার্থ, মমাপি 
কর্ধানুষ্টানমিতি মত্বাহ--তথাগীতি। আ,টী। 
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২৩। যদি হ্যাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মাণ্যতক্দিতঃ 
রণ রা 

মম বত্ানুবর্তভ্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 
২৪ । উৎসীদেয়ুরিমে লোক ন কুর্ধ্যাং কন্ম চেদহম্ । 

সঙ্করস্থা চ কর্ত। স্তামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ 
২৫। সক্তাঃ কর্মমণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ববন্তি ভারত। 

বসি রণ রত 

কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীমু লৌকদমংগ্রহমূ ॥ 
২৩। [ অন্বয়ঃ ] হে পার্থ! যদি অহং ( কদাচিৎ) অতক্দ্রিতঃ ( অনলমনঃ সন্ ) 

কর্ণ ন বর্তেযরম্ (অনুর তিষ্টেয়ং) তদ| হি ( নিশ্চিতং ) মনুষ্যাঃ মম বর্স € মার্গং) 
সর্বধশঃ (সর্ববপ্রকারৈঃ) অনুবর্তস্তে ( মনুষ্যা মম মার্গানুসারিণো ভবেযুরিতার্থ:, 
অতএব লোকস্থিতার্থ, ময়। অবশ্যমেব কর্দীনুষ্টেয়ম্) ॥ 

২৪। [ অন্বযঃ] চেৎ (যদি) অহংকশ্ু ন কুয্যাং ( তহি) ইমে লোকাঃ 
উত্সীদেযুঃ ( ধশ্নলোপেন উৎসন্না ভবেযুঃ) তশ্মিন সতি (অহং) চ সঙ্করস্ত 
(বর্ণসঙ্করন্ত ) করা স্যাং ( ভবেয়ম্), ( এবম্ অহমেব ) ইমাঃ প্রজাঃ উপহ্গ্তাং 
( বিনাশয়েঘম্ ) 

২৫। [অন্বয়ঃ ] হে ভারত! কর্ণি সক্তীঃ ( অভিনিবিষ্টাঃ ) অবিদ্বাংসঃ 
( অজ্ঞানিনঃ ) যথ! ( কণ্ণ ) কুর্বন্তি, অসভ্তঃ (সন) লোকসংগ্রহং চিকীধু £ 
(কর্ত,মিচ্ছুঃ ) বিদ্বান তথ| ক্যা ( আত্মকণ্ীভাবেইপি বিদ্বান লৌকসংগ্রন্থার্থমেব 
কশ্ম কধ্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ) ॥ 

২৩| স্বামিটী।--অকরণে লোকস্ত নাশং দর্শয়তি--ষদি 
হাহমিতি। জাতু কদাচিদতনব্দ্রিতোহনলসঃ সন্ যদি কর্মণি ন 
বর্তেয়ং কর্ম নানুতিষ্টেয়ং তি মমৈব বর্ম মার্গং মনুষ্য। অনুবর্ান্তেই- 
ন্ুবর্তেরন্নিত্ার্থঃ ॥ 

২৪। স্বামিটী |-_-ততঃ কিমত আহ--উৎসীদেযুরিতি । উতসী- 
দেযুঃ কর্শমলোপেন নশ্তেযুঃ ততশ্চ ষো বর্ণসঙ্করে। ভবেত্তস্তাপ্যহমেব 
কর্তা! স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজ। উপহন্তাং মলিনীকৃর্ধ্যামিতি ॥ 

২৩। হে পার্থ! আমি যদি আল্যবিহীন হইয়া কখন কৃর্ণানুষ্ঠান না করি, 
তাহ! হইলে সমুদয় লোক আমার অনুবর্তা হইবে ॥ 



৭০ জী মভুগবদগীতা। 

২৬। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। 

জোবয়েৎ সর্ববকন্মীণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ 
২৬। [অন্বয়ঃ] কণ্ুসঙ্গিনাং ( কণাভিনিবিষ্টানাম্ ) অজ্ঞানাং ুদ্ধিভেদম্ 

( আত্মনোইকর্তৃত্বীহ্যপদেশেন ) ন জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ ), (পরন্ত) বিদ্বান্ 
যুক্তঃ ( অভিযুক্তঃ সন্ ) সর্ব্বকর্্দাণি সমাচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) জোবয়েৎ ( কর্মণি 

জ্ঞানং প্রয়োজয়েৎ ) ॥ 

২৫। খ্বামিটা__-তন্মাদাআবিদাপি লোকসংগ্রছার্থ২ ততকুপথা 
কর্ম কাধ্যমেবেত্যুপসংহরতি-_সক্তা ইতি। কর্্মণি সক্তাঃ অ'ত- 
নিবিষ্টাঃ সন্ত যথাজ্ঞাঃ কম্ম কুর্বস্তি অসক্ুঃ (গ) সন্ বিদ্বানপি 
তথৈব কৃুষ্যাল্লোকসংগ্রহং কর্তৃমিচ্ছঃ ॥ 

২৬।| স্বামিটী।_নন্ধু কৃপয় তত্বজ্ঞানমেবোপদেই্ঃ যক্তং 
নেত্যাহ-_ন বুদ্ধিভেদমিতি | অজ্ঞানামত এব কর্মসঙ্গিনাং কম্মা- 
সক্তানামকত্রণম্মৌপদেশেন বুদ্ধের্ডেদমন্তথাত্বং ন জনয়েৎ, কর্ণ? 
সকাশাদুদ্ধিবিচালনং ন কৃুর্ধযাৎ। অপিতু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। জষী 
প্রীতিসেবনয়োঃ। অজ্ঞান্ কর্্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ | কথং যুক্তো- 
ইবহিতো ভূত্বা স্বয়মীচরন্ সন, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ন শ্রদ্ধা" 
নিবৃত্তেজ্ঞণনস্ত চাহুৎপত্তেক্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্তা্দিতি ভাব ॥ 

২৪। অতএব আমি কণ্ধ না করিলে, এই সমস্ত লৌক উৎসন্ন হইয়। যাইবে , 
সুতরাং আমিই বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব। 

২৫। হে ভারত! মূর্খের। যেমন ফলপ্রত্যাশী হইয়। কর্শধু করে, তজ্রপ 
বিদ্বানের! আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া! লোকদিগের ধর্শরক্ষণের নিমিত্ত কণ্্ন কবি 
থাকেন ॥ 

২৬। বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত) ব্যক্তি কম্মীসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন 
না করিয়া, হ্বয়ং সর্বপ্রকার কন্ানুষ্ঠানপূর্বক তাহাদিগকে কন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
করিবেন ॥ 

(গ) কর্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং বাইকুর্ববন্িতি যাবৎ । আ, চী, | 
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২৭। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মীণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্ক।রবিমৃঢাত্ম। কর্তীহমিতি মন্যতে ॥ 

২৮। তত্ববিত্ত, মহাবাহে। গুণকন্মাবভাগয়ো: | 
গুণা গুণেধু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ 

২৭। [অশ্বয়ঃ ] প্রকৃতেঃ ( প্রধানন্ত ) ভপৈহ ! কাধ্যকীরণরূপৈঃ ) ক্রিয়- 
মাণানি ( লৌকিকানি বৈদিকানি চ) কর্ধমাণি সর্ববশঃ ( সর্ববপ্রকারৈঃ) অহঙ্কার- 
“বমৃঢ়াত্ম! (জনঃ) “অহং কর্তা (অহং করোমি )* ইতি মন্তে ॥ 

২৮। [ অঙস্থয়ঃ] হে মহাবাহো! গুণকম্প্রবিভাগয়োঃ তশ্ববিৎ ( যাথাখ্য- 
বস্তা ) গুণাঃ ( ইন্দ্িযীণি ) গুণেবু (বিষয়েষু ) বর্তন্তে (নাহং) ইতি মত্বা (জাত) 
ন সঙ্জতে ( কতৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি ) ॥ 

২৭। স্বামিটী।__নন্ত বিচষাপি চেৎ কর্ম কর্তব্যং হি বিদ্ব- 
দবিদুষোঃ কে? বিশেষ ইত্যাশক্ক্যোভয়োব্বশেষং দর্শয়তি__প্রকতে- 
রিতি দ্বাভ্যাম্। 'প্রকৃতেগুণৈঃ প্রকৃতিকাধ্যৈরিজ্ফিরৈঃ সর্বপ্রকারেণ 
ক্রিয়মাণাঁনি যানি কন্মাণি তান্তহমেব কর্তা করোমীতি মন্ততে। 
অত্র হেতুঃ অহমিতি | অহঙ্কারেণেন্দ্িয়া দিঘাত্মাধ্যাসেন বিমুঢঃ আত্মা 
বুদ্ধি্বস্ত সঃ (ঘ)॥ 

২৮। স্বামিটা'_বিদ্বাংস্ত তথ! ন মন্তত ইত্যাহ-_তত্ববিদিতি | 
নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ ন মে কন্মাণীতি 
কম্মভ্যোহপ্যাত্মনে! বিভীগঃ তয়োগু ণকর্্মবিভাগয়োঃ যস্থন্বং বেত্তি 
স তু ন সজ্জতে, কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। ভত্র হেতুঃ-গুণা 
ইতি | গুণা ইন্জিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বসন্ত নাহমিতি মত্ত ॥ 

স্পা পা শিপ আসিস শাশাাাা টাটা 

২৭। সকল প্রকার কর্্পই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্ভ্রিয়গণকর্তৃক নিষ্পন্ন 
হইতেছে, কিন্ত অহঙ্কার-বিমুঢ়মতি ব্যক্তি আপনাকে এ সকল কর্মের কর্ত। বলিয়া 
মনে করিয়া থাকে ॥ 

(ঘ) কাব্যকরণসজ্ধাতাত্মপ্রত্যয়ঃ অহক্কারঃ তেন বিবিধং নানাবিধং 
যঢ় আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স ইতি শা, ভা। 
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২৯। প্রকৃতেগু ণসংমুঢাঃ সঙ্জন্তে গুণকন্দান্থ | 
তানকৃতমবিদে৷ মন্দান্ কৃৎন্রবিশ্ন বিচালয়ে ॥ 

৩০। ময়ি সর্ববাণি কল্মীণি সংস্ন্তাধ্যাত্মচেতস|। 
নিরাশীনিন্মমে। ভূত্বা যুধাস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ 

২৯»। [ অন্যয়ঃ ] প্রকৃতেঃ গুণসম্ম,ঢাঁঃ (সত্বাদিভিঃ মোহমাপন্াঃ ) (ঘষে 
জনাঃ) গুণকর্মস্থ ( গুণেধু তৎকর্শসথ চ) সজ্জস্তে, তান্ অকৃৎ্ম্রবিদঃ ( কর্ম্মফল- 
মাত্রদশিনঃ) কৃৎস্নবিৎ (আত্মবিৎ) ন বিচালয়েৎ (তেষাং বুদ্ধিতেদং ন জনয়েৎ) ॥ 

৩*। [ অন্বয়ঃ] সর্বাণি কন্ধাণি ময়ি সন্গস্ত ( সমর্পা ) অধ্যাত্মচেতস। 

( বিবেকবুদ্ধা ) নিরাশীঃ (নিফ্ামঃ) নিশ্মমঃ ( মমতা শন্তঃ) তৃত্বা বিগতজ্বরঃ 
( বিগতশোকঃ ( সন্) যুধ্যন্ব ॥ 

২৯ স্বামিটা।__ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি--প্ররুতে- 
রিতি। যৈঃ প্ররুতেণ্ুণৈঃ সত্বাদিভিঃ সংমূঢাং সন্তো গুণেষু 
ইন্দ্রিরেষু তৎকর্মস্থ চ সজ্জস্তে, বয়ং কুন্দম ইতি নান অকৃৎস্সবিদে' 
মন্দমতীন্ কতস্সবিৎ সর্বজ্ঞ ন বিচালযেৎ ॥ 

5০ | স্বামিটী ।--তদেবং তত্ববিদাপি কর্শ কর্তব্যং, তৃত্ত 
নাগ্চ/পি তত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্ব কুর্ব্িত্যাহ__ময়ীতি । সর্বাণি কম্াপি 
মধি সন্থন্ত সমর্্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্ধ্যাম্যধীনোহহং ২ র্শ করো- 
মীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীনিফামোহত এব মৎফলসাধনং মদর্থমদং কর্ে- 

ত্যেবং 885 ভূত্বা 55878 ত বুধ ॥ 

২৮। কিন্তু হে মহাবাহে। ! আত্মা হইতে গুণ ও কর পৃথক, এই উভয়ের 
তত্বজ্ঞ ব্যক্তি,_-ইন্ড্িয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়। নিজ কর্তৃতাভিমান 
করেন না ॥ 

২৯»। বাহার প্রকৃতির সন্ত, রজঃ ও তমোগুপণে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়। ইক্্রি 

এবং ইন্ত্রিয়ের কার্যে আসক্ত হয়, সর্বজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদুশ অল্পদর্শা মন্দমতিদিগকে 
বিচলিত করিবেন না ॥ 

৩*। তুমি আমাতে সমুদয় কর্্দ দমর্পণ করিয়া, আমি অন্ার্ধ্যামী পুরুষের 
অধীন হইয়া কর্ম করিতেছি, এইরাপ ভাবিয়া, কামন1, মমতা ও শোক পরিত্যাগ- 
পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ 
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৩১। যে মে মতমিদং নিত্যমন্তুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ | 
শ্রদ্ধাবন্তোহনমূয়ান্তে মুচ্যন্তে তেহুপি কর্মাভিঃ ॥ : 

৩২ । ষে ত্বেতদভ্যসুয়ন্তে। নানুতিষ্ঠন্তি মে মতমূ। 
সর্ববজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ 

৩০ । সদৃশং চেতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞণনবানপি | 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতাঁনি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ 

৩১। [ অন্থধঃ] শ্রদ্ধাবস্তঃ ( বিশ্বাসবস্তঃ) অননুয়ন্তঃ ( অনুয়ারহিতাঁঃ ) 
যে মানবাঃ মে মম) বুদ" (পূর্বেবোক্তং) মতম্ নিত্যম্ অন্মতিষ্ঠস্তি, তে অপি 
কর্মাতিঃ মুচান্তে ॥ 

৩২। [অন্বয়ঃ] যে তু এতৎ মে (মম) মতম্ অভ্যনুয়স্তঃ ( নিন্দস্তঃ ) 
ন অনুতিষ্ঠস্তি, অচেতসঃ ( অবিবেকিনঃ ) তান সকজ্ঞানবিমূঢান্ নষ্টান্ (নাশং 
প্রাপ্তান ) বিদ্ধি (জানীহি ) ॥ 

৩৩। [ অন্বয়ঃ] জ্ঞানবান অপি হস্তাঃ (স্বকীযায়াঃ) প্রবৃতেঃ (স্বভা- 

বস্ত ) সদৃশম্ ( অনুরূপং ) চেষ্টতে, (যতঃ) ভূতানি প্রকৃতিং (স্বকীয়াং ) যাস্তি 
প্রাগ.বস্তি (অতঃ) নিগ্রহঃ (ইন্দিয়নিগ্রহঃ ) কিং করিষ্যতি ॥ 

৩১ স্বামিটা।--এবং ক ন্মীনুষ্ঠানে গুণমাহ--ষে মে মতমিতি । 

মদ্বাক্যে শদ্ধাবস্তোই ন্থয়ন্তেো। ছুঃখাত্মকে কর্মনশি প্রবর্তয়তীতি দোষ- 
ৃষ্টিমকুর্বস্তশ্চ যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠস্তি, তেহপি শনৈঃ কর্খ 
কর্বাণাঃঈসম্যগ. জ্ঞানিবৎ কর্ধভিমুচ্ন্তে ॥ 

৩২ । স্বামিটা ।_-বিপক্ষে দৌষমাহ--ষে ত্বেতদিতি। যেতু 
মে মতমীশ্বরার্৫থং কর্্মকর্তব্যমি ত্যনুশীসনমভাস্ুয়স্তো। দ্বিষস্তে। নান্ু- 

তিষ্ঠস্তি তান্ অচেতসে! বিবেকশুন্তান্ অত এব সর্বন্মিন্ কর্ণ ব্রহ্গ- 
বিষয়ে চ যজ.জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ানষ্টান্ বিদ্ধি।  » 
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৩১। বাহার! শ্রদ্ধাবান্ ও অনুয়াশূন্ঠ হইয়। নিরস্তর আমার মতের অনুসরণ 
করে, তাহারাও সকল কর্ম হইতেই মুক্ত হয় ॥ 

৩২। যাহারা অসুয়াপরবশ ( দোষদর্শী ) হইয়। ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই 
সকল বিবেকশুন্ঠ ব্যক্তি সমুদয় বর্দ ও ব্রহ্গবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয় 

জানিবে | 
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৩৪। ইক্ড্রিয়স্তেন্দ্িয়স্তার্থে রাগদ্ধেষৌ ব্যবন্থিতৌ | 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতো হাস্য পরিপন্থিনৌ) ॥ 

৩৪। | [ অহথরঃ ] ইন্তিয়ন্ত ইন্্রি়ন্ত ( সর্ব্বক্িয়াণাম্) অর্থে (শব্দাদি- 
বিষয়ে ) রাগদ্ধেষৌ ( ইষ্টে শব্াদৌ৷ রাগঃ অনিষ্টে শব্দাদৌ দ্বেষঃ) ব্যবস্থিতৌ 
€ অবশ্যস্তাবিনৌ ) ( তথাপি ) তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ (রাগঘ্বেষবশবস্তী ন ভবেৎ) 
€ষতঃ) তৌ (রাগদ্ধেযষ ) অন্য (মুমুক্ষোঃ ) পরিপস্থিনৌ ॥ 

৩৩ । স্বামিটা ।_নন্ধু তহি মহাফলত্বাদিক্ড্রিয়াশি নিগৃ্না 
নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্বেইপি স্বধর্মমেব কিং নান্ৃতিষ্টস্তি তত্রাহ -সদুশ- 
মিতি। প্রকৃতি: (ড) প্রাচীনকর্্মসংস্কারাধীনন্ুভাবঃ ্স্তাঃ স্বকী- 
যায়ঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্ত সদৃশমন্ত ৰপমেব গুণদৌষজ্ঞানঝানপি চেষ্টতে 

কিং পুনর্ধবক্রব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাডূতানি সর্কেহপি প্রাণিনঃ 
প্রকৃতিং যাস্তি অন্ুবর্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্িয়নিগ্রহঃ কিং করিষাতি 
প্রকতের্বলীয়স্বাদিত্যর্থঃ ॥ 

৩৪। স্বামিটী।-নন্থেবং প্রকৃত্যবীনৈব চেৎ পুরুষস্ত প্রবৃত্তি 
স্তহি বিধিনিষেধশান্ত্স্ত বৈয়র্থযং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_ইন্জিয়স্তেতি। 
ঈন্দিয়স্তেব্রিয়স্তেতি বীপ্সয়া প্রতোকং সর্ব্বেষামিন্্রিয়াণামিত্যুক্তম্। 
অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্ধেষৌ 
ব্যবস্থিতৌ অবশ্ঠন্ততবিনৌ, ততশ্চ তদন্ুবপ! প্রবুত্তিরিতি ভূতানাং 
প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্তী ন ভবেদিতি শান্ত্রেণ নির্ম্যতে, ভি 
ষশ্মাদন্ত মুমুক্ষোস্তোৌ পরিপন্থিনৌ 'প্রতিপক্ষৌ | অয়ং ভীবঃ,__-বিষষ- 
শ্ররণ।দিন! বাগদ্ধেশাবুৎপাগ্ভানবহিতং পুক ষমনর্থেইপি গন্ভীরে শ্রোত- 
সীব প্ররুৃতিব'লাত প্রবর্তয়তি, শান্ত্রং তু, ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু 
রাগঘ্েষ প্রতিবন্ধকে পবমেশ্বরভজনাদেৌ তং প্রবর্তয়নতি, ততশ্চ 

৩৩। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্থীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম করিয়া থাকেন ; অতএব 
খন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনু বত্ত, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? 

(৩) প্রকৃতিনণাম পূর্বক তধর্া ধর্ম দিসংস্করঃ বর্তমানজন্ম দাবভিব্যকতঃ | ইতি 
পা, ভ1। 
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৩৫। শ্রোয়ান্ স্বধশ্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাণড। 
স্বধন্ম্নে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ 

অভ্ভুন উব চ।-_ 
৩৬। ভাথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ | 

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চের বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ 
৩৫। [ অন্থয়ঃ ] ন্বন্ুষ্ঠিতাঁৎ (সকলাঙ্গসংপূরণেন কৃতীৎ) পরধর্মাৎ বিগুণঃ 

(কিঞ্দিশৃন্যঃ) (অপি) ম্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) (ষপ্মাৎ) স্বধঙ্ে 

( যুদ্ধাদ প্রবর্তমানস্ত ) নিধনং ( মন্রণং ) শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ঃ ভয়াবহঃ ॥ 
৩৬। [ অহ্বযনঃ ] অভ্ভুন উবাচ,__হে বাফেয়! (কৃষ্ণ!) পাপং কর্ভমনিচ্ছ- 

ন্রপি অয়ং পৃকষঃ কেন প্রবুক্তঃ ( প্রেরিতঃ ) বলাঁৎ ইব নিয়োজিতঃ ( সন্ ) 
পাপং চরতি ( পাপং কর্ন অন্ুতিষ্ঠতীত্যর্থত ) ॥ 

গম্ভীরআোতঃপাতাৎ পুর্বমেব নীবমাশ্রিত ইব নানার্থং প্রপ্পোতি 
ইতি ॥ 

৩৫ স্বামিটী _-তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বীদিসদৃশীং প্রবৃভিং 
ক্ত। স্বধর্মে প্রবর্তিতব্যমিত্যুক্তম্।* তহি স্বধর্মন্ত যুদ্ধাদেদু ?খবপস্ত 
বাবৎ কর্ত,মশক্যত্বাৎ পরধর্মন্ত চাঁ(হংসাদেঃ স্থকরত্বাদ্বন্মত্বাবিশেষাচ্চ 
তত্র প্রবর্তিতুমিচ্ছস্তং প্রত্যাহ-_ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চ্দিঙ্গহীনোৌইপি 
ব্বধর্মনঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙগসম্পৃত্র্যা ফতাদপি 
পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্থ্ে যুদ্ধাদে প্রবর্তমানস্ত নিধনং 
মরণমপি শ্রেষ্টং ব্বর্থাদি প্রাপকত্বাৎ, পরধন্থস্ত স্বস্বতয়ীবহে। নিষিদ্ধ- 
স্বন নরক প্রাপকত্বাৎ ॥ 

৩৬। স্বামিটী।-_-তয়োর্ বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তম | তদেতদশক্যং 

৩৪। প্রত্যেক ইন্দ্রিক্পেরই স্ব স্ব অনুকুল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে 
দ্বেষ আছে। এ উভয়ই মুযুক্ষুর প্রতিবন্ধক, অতএব উহাদের বশর্তী হইবে ন|। 

৩৫। সম্যক (হুন্দররূণে ) অনুষ্ঠিত পরধর্ন্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। 
স্বধর্ম্ নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ( নিজের পক্ষে ) ভয়জনক | 
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শ্ীভগবান্ুবাচ 1-- 

৩৭। কাম এয ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ | ; 

মহাঁশনে। মহাপাপা বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্ ॥ 
৩৭। [অস্থয়ঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ,--( অততযুগ্রঃ ) এষঃ কাম$, এষঃ ক্রোধ, 

রজোগুণসমুদ্তবঃ মহাশনঃ ( ছুম্প.রঃ) মহাপাপ] ইহ ( মোক্ষমার্গে ) এনং (কাম" ) 
বৈরিণ' ( শত্রু ) বিদ্ধি ( জানীহি )॥ 

মন্বানোহজ্জুন উবাচ__লথেতি । বুষ্ণেনংশেইবতীর্পে। বাজে রঃ, 
হে বাষ্চে য় ! অনর্থৰপং পাপং কর্ভমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরি- 

তোশয়ং পুকষঃ পাপং চরতি, কামক্রোবৌ বিবেকবলেন বিরুন্ধ- 
তোহপি পুরুষস্ত পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্টো৯পি তয়োমূলি- 
ভূত্তঃ কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনারাং প্রশ্নঃ ॥ 

৩৭। স্বামিটী | _ আক্রোত্তরং শ্রী ভগবান্ববাচ-_-চ) কাম এষ ক্রোধ 
এষ ইত্যাদি | যন্তয়া পুষ্টে৷ হেতুরেষ কাঁম এব, নন ক্রোধোহপি পুর্বং 
ত্বয়োক্ত উন্দিয়ন্তেক্রিযন্তার্থ ইত্যত্র ? সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্ 
কিন্তু ক্রোধোইপ্যেষ কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মন! 
পরিণমতে, অতঃ পুর্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোহপি ক্রোধঃ কামজ এবে- 
তাভি প্রাষেণ কামেনৈকীকত্যোচাতে, রঙ্জো গুণাৎ সনুন্ভবততীতি তথ।। 
নেন সত্ববুদ্ধা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কাঁমোইপি ক্ষীয়ত ইতি 
স্থচিতম্ এনং ক।ম'মহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধ, অধঞ্চ বক্ষ্যমাণ- 
ক্রমেণ হস্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ-_-মহা- 

৩৬। অজ্ঞুন কহিলেন__হে বাঞে য়! পুরুষ ইচ্ছা! ন। করিলেও কে তাহাকে 
বলপূর্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে ? 

(চ) এশবধ্যহ্য সমগ্রন্ত ধর্মন্য ঘশসঃ শিক্পঃ। বৈরাগ্যন্যাথ মোক্ষহ্য ষাং ভগ 
ইতীঙ্গনাঃ। অথবা-_উৎপত্তিং প্রলরঞৈব তৃতানামাঁগতিং গতিং। বে্তি 
বিদ্কামবিস্াঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ 
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৬৮ | ধুমেনাব্রিয়তে বহ্ির্ষথাদর্শো৷ মলেন চ। 
যথোল্বেনার্তে। গর্ভস্তথ৷ তেনেদমারৃতমূ ॥ 

৩৯! আরৃতং জ্ঞানমেতেন জ্জানিনে] নিত্যবৈরিণা | 
কামরূপেণ কৌন্তের ছু্পুরেণানলেন চ ॥ 

৩৮। [ অন্বয়ঃ ] বথ। বঙ্চিঃ ধূমেন আব্রিয়তে (আচ্ছাদতে! ভবতি ), যথঘ! 
আদর্শ; ( দর্পণঃ) মলেন ( আব্রিয়তে ), যথা! গর্ভঃ উদ্বেন (জরাধুণা ) আবৃতঃ তথা 

তেন (কামেন ) উদং (বিবেকজ্ঞানম্ ) আবৃতম্ ॥ 

৩৯। [ অন্থয়ঃ] হে ফোস্তেয়) নিত্যবৈরিণ। ( চিরশক্রণা ) কামবপেণ 
হুম্প,রেণ ( অপৃষ্যমাণেন )'এতেন অনলেন জ্ঞানিনঃ জ্ঞানম্ আবৃতম্ ॥ 

শনো। মহদশনং যন্ত ছুষ্পুর ইতার্থঃ, ন চ সামনা সন্ধাতুং শক্যো 
যতো মহাপাপ] অত্যুগ্রঃ ॥ 

৩৮। স্বামিটা-_কামস্ত বৈরিত্বং দর্শরতি-_-ধুমেনেতি | যথা 
ধুমেন সহজেন বহ্ছিরাব্রিয়তে আচ্ছাগতে, যথা চাদ্দর্শে। মলেন আগন্ত- 
“কন, যথা চোন্বেন গর্ভবেষ্টনচম্ঘ্রণ! গর্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধ আবুতন্তথ। 
শ্রকারত্রয়্ণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ 

৩৯। স্বামিটী।- ইদংশব্নিদ্িষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং শ্কুটয়তি __ 
আবুতমিতি | ইদ্দং বিবেকজ্ঞানম্ এতেনারুতম্ । অজ্ঞস্ত খলু ভোগ- 
সময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্ভতে)জ্ঞানিন: 
পুনস্তৎকালমপ্যনর্থান্ুসন্ধানাদ্,ঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। 

৩৭। প্রীভগবান্ কহিলেন-_এই কামই প্রতিহত হুইলে, ক্রোধরূপে পরিণ 5, 
বজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, হুষ্প,রলীয় ও অতিশয় উগ্র হয়; ইহাকেই মুক্তিপণের 
বৈরী বলিষ! জানিবে ॥ 

৩৮। যেমন ধুম দ্বার! অগ্নি, মল দ্বার! দর্পণ ও জরায়ু বারা গর্ভ আবৃত থাকে, 
সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । 



গস শ্রীমপ্তগবদগীতা | 

৪০। ইন্ডরিয়াণি মনোবুদ্ধির শ্াধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈর্ববিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ 

তন্মাত্মিক্ত্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ | । 
পাপ্যানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনমূ ॥ 

৪*। [ অঙ্থয়ঃ ] ইন্ত্িয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) মনঃ বুদ্ধিঃ অন্য (কামপ্য ) 
অধিষ্ঠানম্ ( আশ্রয়ঃ ) উচ্যতে, এবং (কাম:) এতৈঃ ( উন্দিয়াদিভি ) জ্ঞান" 
( বিবেকজ্ঞানম্ ) আবৃত্য আচ্ছাদ্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ 

৪১ [ অন্থয়ঃ ] হে ভরতধভ ॥ তন্মাৎ ত্বং আদৌ উত্তিষাণি নিযমা জ্ঞান- 
বিজ্ঞাননাশনং পাপানং (পাপকপম্) এনং (কামং) প্রষ্ঠহি (বিনাশয )। 

কিঞ্চ বিষষৈঃ পুধ্যমাণোহ পি যো ছুষ্পুরঃ অপুষ্যমাণস্ত শোকসন্তাপ- 
তেতুত্বীদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ধান্ প্রতি নিবৈরিত্বমুক্তম্ | 

৪১ 

৪*। ন্বামিটী।--ইদ্দানীং তন্তাধিষ্ঠানং কথরন্ জয়ৌপাযমাহ-__ 
ঈত্জিয়াণীতি দ্বাভাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদ্িভিঃ সংকল্পেনাধ্যবসারেন 
চ কামস্তাবির্ভাবাদিন্্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্ান্তাধিষ্ানমুচযত্ে 
এতৈরিক্্িয়।দি ভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ডিরা শ্রয়ভূতৈর্ব্বিবেকজ্ঞানমাবুা 
দেহিনং বিমোহয়তি ॥ 

৪১। স্বামিটী ।_-যম্মাদেবং তন্মাদিতি। তম্মাদাদৌ বিমোহাঁৎ 
পূর্বমেবেন্টিয়াণি মনে। বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্নীনং পাপবপমেনং কামং 
হি শ্ছুটং প্রজহি ঘাতয়, যছ্বা প্রজহি পরিত্যজ ৷ জ্ঞানমাত্মবিষয়ং 
বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োনশশকং, যদ্দা জ্ঞানং শাক্্াচার্যোপদেশজং, 

৩৯। হে কৌন্তেয়। জ্ঞানিগণের চিরবৈরী, ছুষ্প.রণীম অনলম্বরূপ কাম 
জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ॥ 

৪*। ইঞ্জ্িয় মন ও বুদ্ধি-_ইহার (কামের) আবির্তাবস্থান ; এই কাম 
আশ্রয়তভূত ইন্ডিয়াদি দ্বার! জ্ঞীনকে আচ্ছন্ন করিয়! দেহীকে বিমোহিত করে 
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৪২। ইক্জরিয়াণি পরাণ্যান্ুরিক্দ্রিয়েত্যঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পর] বুদ্ধির্ষে৷ বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ 

৪৩। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্ানমাত্বন। | 

জহি শক্রং মহাবাহে। কামরূপং ভুরাঁসদমূ ॥ 

উতি শ্রী ..কম্মযোগে। নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ 
৪২। [ অহয়ঃ ]ইল্জিয়াণি ( দেহাদিভ্যঃ) পরাশি আহঃ, মনঃ ইক্জিয়েভাঃ 

পবং, বৃদ্ধিঃ তু মনসঃ পরা, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ, নঃ (এষ আত্মা ) ॥ 

১৩ | [ অন্বযঃ ] হে মহাঁবাহে। £ এবং বুদ্ধেঃ পরম আত্ধানং বৃদ্ধা! আত্মন! 

( নিশয়াজ্মিকযা বুদ্ধ) আত্মানং ( মনঃ) সংস্তভা ( নিশ্লং কৃত্ব।) কামরূপং 

ঢবাসদং শত্রু” জহি ॥ 

[বজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং “তমেব ধীরো বিজ্ঞার প্রজ্ঞাং কুববীতে”তি 

করতে: ॥। 

৪২। স্বামিটা।--অথাত্র প্রসন্নতয়।৷ চিত্বপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি 

নিয়ন্ত্ং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যে। বিবিচ্য দর্শয়তি-_ ইন্দ্রিরা- 

নীতি । ইন্দ্রিয়াণি দেহাঁদিভ্যে। গ্রাহ্যত্যঃ পরাণি শ্রেষ্টান্তাহুঃ হুক্ষত্বাং 

। প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব তথ্যতিরিক্ত্বমপ্যর্থাহুক্তং ভবতি। ইন্টিয়ে- 

'তাশ্চ সঙ্ল্সাত্বকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকত্বাৎ। মনসস্ত নিশচয়াক্মিক 

বুদ্ধিঃ পর! নিশ্চয়পূর্র্বকত্বাৎ সক্বল্পস্ত । যস্ত বুদ্ধেঃ পরতঃ সান্গি ত্বেনা- 
বল স্ ০77 

৪১। হে ভরতর্ষত ! অতএব তুমি অগ্রে ইক্ত্িয়গণকে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান- 

বিনাশী পাঁপকপ কামকে বিনাশ কর। 
.৪২। দেহাদি বিষ অপেক্ষ। ইন্্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্জ্িয়গণ অপেক্ষা মনঃ শ্রেষ্ট, 

আদ অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, ঘিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষ! শ্রেষ্ট, তিনিই আত্মা ॥ 



৮৯ শরমদ্তগবদগীত1 | 

বস্থিতঃ সর্বান্তরঃ স আত্মা তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহি- 

শব্দোক্ত আত্ম। স ইতি পরামৃশ্ততে ॥ 
৪৩। স্বমিটী ।-:উপলংহবতি-__-এবমিতি | বুদ্ধেরেব বিষয়ে 

ভ্রিয়াদিঞন্তাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ, আত্ম। তু নির্বিকারম্তৎসাক্ষীত্যেবং 

বৃদ্ধেঃ পরমাত্মণনং বৃদ্ধা! আত্মনা এবক্ৃতয়! নিশ্চয়াশ্বিকয়া বৃদ্ধা 

আত্মানং মন: সংস্তভা নিশ্চলং কৃত্বা কামবপিণং শক্রং জহি মার । 

ছুবাসদং ছুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ | 

স্বধর্থেণ যমারাধ্য ভক্ত্য। মুক্তিমিতা বুধাঃ । 

তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সব্বকন্মমভিঃ | 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্ স্বামিকৃতটীকায়াং কর্মাযোগো শাম 

তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

৪৩। হে মহাবাহো। $! তুমি আত্মাকে এইপ অবগত হইব। এব খনকে 

দ্ধিদ্বার! নিশ্চল করিয়া কামরূপ ছুরাসদ শত্রুকে বিনাশ কব 

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত /৩ 



চতুর্থোইধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবানুবাচ |__ 

১। ইমং বিবন্ধতে যোগং প্রোকজ্তবানহমব্যয়ম্। 
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ/াকবেহব্রবীৎ। 

২। এবং পরম্পরা প্রাপ্থমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ | 
স কালেনেহ মহতা যোগো নগুঃ পরন্তূপ ॥ 

১। অন্বয়ঃ] শ্রীন্তগবান্ উবাচ,_অহং বিবন্বতে (্ধ্যায) উমম্ আবাধন 
( অক্ষরং ) যোগং প্রোক্তবান, বিবস্বান মনবে ( শ্বপুত্রাঘ ) প্রাহ মনু: 

»ক্ষকবে ( স্বপুত্রায় ) অব্রবীৎ 
২। [অন্বয়ঃ] এবং পবম্পরাপ্রাপ্তম ইমং (যোগং ) রাজর্ধয়ঃ ( নিমিপ্রমুখাঃ । 

বছুঃ (জানষ্তি '্), হে পরন্তপ! ইহ (লোকে।ন যোগঃ মহত। কালেন নষ্ট. 

১। স্বামিটা।_-'আবিভাবতিরোভাবাবাবিষর্তং স্বয়ং ইবিঃ। 
তত্বংপ্দবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংলতি ॥” এবং তাবদধ্যায়দ্ধষেন 
কর্্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগোপারশ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোত্ত স্তমেব 
্রহ্ধার্পণাদিগুণবিধানেন তন্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষান 
প্রথমং তাবৎ পরম্পরা প্রাপ্তত্বেন স্ববন্ শ্র,ভগবান্ুবাচ-_ইমমা 
ত্রিভিঃ। অব্যয়কলত্বাদব্যয়ম ইমং যোগং পুরা অহং বিবন্বতে 
মাঁদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবাব 'প্রাহ, স 
5 মন্ঃ স্বপুত্রায় ইন্মাকবেহব্রবীৎ ॥ 

২। স্বামিটী।__এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে খষয়শ্চে 
রাজর্ধয়ে। নিমিপ্রমুখাঃ, স্বপিত্রাদিভিরিক্ষাকু প্রমুখৈঃ প্রোক্ত- 

১। শ্রীভগবান্ কাহলেন, আমি পূর্যে আদিত্কে এই অব্যয় 
যোগ বলিয়াছিলাম ; তৎপবে মাদিত্য (নিক্গপুত্র ) মনকে ও মনু ( নিজপুব্র ) 
ইচ্কুকে বলিয়াছিলেন। 

ঙ 
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৩। স এবায়ং ময় তেহগ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 

ভক্ত োহসি মে সখ! চেতি রহস্তং হ্যেতছুতমমূ । 

অজ্জুন উবাচ।-_- 

৪1 অপরং ভবতে। জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদো প্রোক্তবানিতি ॥ 

৩। [অস্বয়ঃ ] (ত্বং) মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (হেতোঃ) অযং 

সং পুরাতন: যৌগঃ অদ্য ময়। তে ( তুভাম্) এব প্রোক্তঃ, হি (ষস্মাৎ) এতৎ উত্তম: 

রহস্তম্ ॥ 
৪। [ অন্থয়ঃ ] অজ্জুন উবাচ *-_-ভবতঃ জন্ম অপরম্.(অর্বাক্, হুর্যযজন্মীনস্তব 

মিত্যর্থঃ, বহ্থদেবগৃহে ইতি যাবৎ ) বিবন্বতঃ জন্ম পরং (পূর্বাং সর্গাদৌ ইত্যখঃ ), 
ত্বম আদৌ (বিবন্থতে ইমং যোগং) প্রোক্তবান্ উতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ " 

মিমং যোগং বিদর্জানন্তি স্ম' অদ্যতনীনামজ্ঞানে কার্ণমাহ__হে 
পরস্তপ! শক্রতাপন! সযোগঃ কাঁলবশাদিহ লোকে নষ্ট বিচ্ছিননঃ ' 

৩। স্বামটী।__স এবামসমিতি | দস এবারং যোগেহগ্ বিচ্ছিন্লে 
সম্প্রদ্দীয়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমু্তঃ, বতস্তং মম ভক্তোইদি 
সখা চেতি অন্তশ্মৈ মঘা নোচ্যতে, হি যম্মাদেতছত্তমং রহস্তম্ 11 

৪। স্বামিটী। ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশীসম্ভবং 
পশ্যনজ্জুন উবাচ--অপরমিতি । অপরম্ অর্বাচীনং তব জন্ম, পরং 
প্রাক্কালীনং বিবস্বতো৷ জন্ম, তঙগাত্তবাধুনিক্বাচ্চিন্তনায বিবস্বতে 

২। নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এরূপ পরম্পর/-প্রাপ্ত এই যোগবৃত্বাস্ত 
অবগত হইয়াছিলেন, হে প্রস্তপ ! অনস্তব কালক্রমে উহ! বিলুপ্ত হইয়াছিল ॥ 

৩। আজি আমি তোমার নিকট সেই পুরাতন যোগতবৃত্তীস্ত কীর্তন করিলাম 
তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তন্নিমিন্ত আমি তোমাকে এই উত্তম রহস্য কহিলাম । 

*  ভগবত। বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা ভূৎ কনসাচিৎ বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং 
চোদ্যমিব কৃর্ববন্ অজ্ভন উবাচ-_অপবমিতি । 

1 অনাদিবেদমূলত্বাদ যোগস্ত পুরাতনত্বমূ। যতন্ত্রং শরণাগতত্বে সত্যত্ন্ত 
শ্রীতিমান স্রিদ্ধসহায়ঃ অতত্ত,ভ্যমুক্ত ইত্যার্থঃ । 
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প্রীভগবান্ুবাচ ।-__ 
৫ । বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 

তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ 
৬। অজোহপি সমন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতি ং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাতৃমায়য়। ॥ 

৫। [ অন্বযঃ] শ্রীভগবান্ উবাচ __হে পরস্তপ অঞ্জুন! ম (মম) তবচ 
বহনি জন্মানি ব্যতীতানি ( অতিক্রান্তানি ) অহ (তানি ) সর্বাণি বেদ (জানামি ) 
ত্র ( ধন্মীধশ্মীদিপ্রতিবদ্ধজানশকিতাঁৎ ) ন (তানি ) বেখ (জানীষে )॥ 

৬। [ অন্বযঃ ] অজঃ ( জন্মরহিতঃ ) সন্ অপি অব্যয়াত্মা ( অবিনশ্বরস্বভাবঃ ) 
ভৃতানাং (ব্রহ্মাদিস্তম্বপব্যস্তানাম্) ঈশ্বরঃ ( ঈশনশীল £) অপি সন্ ( অহং) স্বাং 
প্রকৃতিং ( বৈষ্ুবীং মাযাম্) অধিষ্ঠাঘ বশীকৃতা আত্মমায়য়। 4 সম্ভব।মি ॥ 

ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং 
শকুয়াম্ ॥ 

৫ | স্বামিটী পি ুষ্টবস্তমজ্জুনং বপীন্তরেণোপদিষ্ট- 
বানিতভি প্রায়েণোত্তরং-_-শ্রীভগবান্বাচ-বহুনীতি । মম বহুনি 
জন্মানি তব চ ৪১২৬ তান্তহং সর্বাণি বেদ জানামি অলুপ্তবিদ্ধা- 

শক্তিত্বাৎ, তৃন্ত ন বেখ ন বেৎপি অবিগ্ভাবৃতত্বাৎ || 
৬। স্বামিটা।_নন্ু অনাদেস্তব কুতো৷ জন্ম, অবিনাশিনস্চ 

কথং পুনর্জন্ম, ষেন বুনি মে বাতীতানীত্যুচ্যতে, এবম্ ঈশ্বরস্ত তব 
পুণ্রাপাপবিহীনস্ত কথং বী জীববজ্জন্মেত্যত আহ--অজোহপীতি ৷ 

৪। অর্জুন কহিলেন, _ আদিত্য ₹ জন্মগ্রহণ করিলে পর, তোমার (বন্থদেব- 

গৃহে) জন্ম হইয়াছিল , অতএব আমি কি প্রকারে অবগত হইব যে-_তুমি অগ্রে 
চাাকে এই যোগতৃত্তীস্ত বলিয়াছিলে ? 

৫। শ্রীভগবান্ কহিলেন _-হে পরস্তুপ অজ্ভুন! আমার এবং তোমার 

বন জন্ম অতীত হইয়াছে । আমি সে সমুদায় জানি, কিন্তু তৃমি (অবিষ্ঠাবৃত বল্যি।) 
সে সমুদ্দায় জান না ॥ 

* আত্মনো মায়য়া, নতু পরমার্থতো লৌকবৎ। প্রকৃতিশবস্ স্বরূপবিষযন্ব” 
প্রত্যাদেই্টমাত্মমারয়! ইত্যুক্তম্। 
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৭। যদ যদা হি ধশ্মস্ত গ্রানির্ভবতি ভারত *। 
অভ্যর্থানমধন্মগ্ত তদাত্মানং ক্জা ম্যহম্ ॥ 

৮। পরিত্তাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্। 
পর্্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

৭ | [অন্থয়ঃ] £হ ভারত ! যদ! যদা হি ধর্শাস্য (বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্ত ) গ্লীনিঃ 

(হানি) অধর্াস্ত চ অভ্যুর্থানং (সমুদ্ভবঃ) ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং স্জামি ॥ 

৮। [ অন্বয়ঃ ] সাধনাং ( সন্মারগস্থিতানাং ) পরিত্রাণায (রক্ষণায় ) দুক্ষতা 

(পাপকীরিণাং ) বিনাশীষ, ধণ্দসংস্থাপনার্থায় চ যূগে যুগে সন্ভবাঁমি € স্যমুৎপাদ্যে 

মায়য়। দেহবানিব ভবামি ইত্যর্থ: ) ॥ * 

সত্যমেবং, তথাপি অক্গোহপি জন্মশূন্ঠেহপি সন্নহং তথাহ্বাঘাত্া।প 
অবিনশ্বরস্ব ভাপোইপি নন, তগা ঈশ্ববোই পি কর্মমপাঁরতন্ত্রবভিতোহ পি 
সন্ স্বমাঁবযা সম্ভবামি সম্যগ প্রচা তজ্ঞানবলবীধ্যাদিশট্ত্যৈর ভবামি ' 
ননু তথাপি ষেশ্ডণশকলাত্মকলিঙ্গদেতশ্ন্যন্ত চ তব কুনো! জন্ম ইতাত 
উত্তং__স্বীং শুদ্ধপত্বাত্মি কীং প্রক্ৃতিমধিষ্ঠায় স্বীরুত্য বিশুদ্ধোর্রজিত- 
সবমৃত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ 

৭।| স্বামিটা ।--কদ] সম্ভবপীত্যপেক্ষাধামাভ -যদা বদে5। 
প্রানী নঃ 7 অধর্থন্ত অভ্যথানমাধিক্যম্ ॥ 

৮| স্বামিটা ।-_কিমর্থমিভাপেক্ষাধামাহ-_পরিভ্রাণাঁষেতি | 
সাধূনাং স্বণন্মবর্তিনাং বক্ষণাব, দুষ্টং কম্ম কুর্ববন্তীতি ছুক্কৃতস্তেষাং 

বধার চ, ধর্মস্ত সংস্থাপনার্থায সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ 

৬ | আমি জন্মরহিত, অনশ্বরঙ্গভীব ও সকলেব ঈশ্বর হইযাঁও শ্বীয় প্রকৃভিকে 
আশ্রয় করিয়| আস্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি ॥ 

৭। হেঅজ্ছুন! যেষে সময়ে ধন্মের হানি ও অধম্মে র প্রাছুর্তাব হয়, 
সেই সেই সময়ে আমি আবিতু তি হই | 

 ন চ যণোন্তস্য ধর্মস্ত হানিং সোঁঢ়ং শক্তো ভবানিত্যাহ-স্ভারত ইতি। 
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৯। জন্ম কন্মচ মে দিব্যমেবং যে! বেত তত্বতঃ 
রর স ৬ 

ত্যক্ত। দেহং পুনজন্ম নৈতি মামেতি সোইজ্জুন । 
১০ | বীতরাগভয়ক্রোধ। মন্ময়! মামুপা শ্রত'ঃ | 

বহবে জ্ঞানতপলা পৃতা মদ্ডাবমাগতাঃ ॥ 

»। [ অন্যঃ] হে অঞ্ভুন ! যঃ মে (মম) এবং দিব্যম্ (অপ্রাকৃতং) জন্ম কর্ন চ 

(সাধুপরিত্রাণাদিরূপং ) তত্বতঃ ( যাঁথার্থযেন ) বেন্তি (জীনাতি) সঃ দেহং ত্যক্ত। 
পুনঃ জন্ম ন এতি (প্রাপ্জোতি), (কিন্তু) মাম্ এব এতি ॥ 

১*। [ অশ্বয়ঃ] বীতরাগভগ়ক্রৌধাঃ ( বিজিতেক্দ্রিয়াঃ ) মন্মঘ্নাঃ (মদেকচিত্তাঃ ) 

মাম্ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা পৃতাঃ ( পবিত্রাঃ সন্তঃ ) বহবঃ (ব্রন্মবিদঃ) মন্তাবন 
(ঈশ্বরভাবং, মোক্ষম্ ) আগতাঃ (প্রান্তাঃ)1 

স্থিবীকর্ত,ং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ | নচৈবং ্টনিগ্রহং 
কর্বতোহপি নৈত্বণ্যং শঙ্কনীয়ম্। যথাছুঃ,__-“লালনে তাড়নে মাতুর্মা- 
কারণ্যং বথার্ভকে | তদ্বদেব মহেশশ্ নিয়স্তণ্ড দোঁষয়োঃ ॥” ইতি ॥ 

৯। স্বামিটী।__-এবংবিধাঁনামীশ্বরজন্স কর্ম্ণাং জ্ঞানে ফলমাহ-- 
জন্মোত | স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম চ ধন্্পালনরূপং দিব্য- 

মলে'কিকং তববতঃ পরাস্থগ্রহীর্থমেবেতি যে বেত্তি, স দেহাতিমানং 
যত! পুনর্জন্ম সংসারং ন এতি ন প্রাপ্রোতি, কিন্তু মামেব 
'পাপ্রোতি ॥ 

১০। স্বামিট ।--কথং জন্মকর্মঙ্ঞানেন ত্বতপ্রাপ্িঃ স্যাদিত্যত 

মাহ -বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্বাবতারৈঃ ধন্্পরিপালনং করো- 

মীতি মদীয়ং পরমক।রুণিকত্বং জ্ঞাত্ব। বীত। বিগতা। গাগভয়ক্রোধা 

৮। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপনের 

নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ন হই ॥ 

»*। হে অর্জুন! ধিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম বথারণে 
অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়। আমাকে লাভ করেন, তীস্াকে 
পুনরায় জন্মগ্রঙ্থণ করিতে হয় না | 



৮ শ্রীমস্তগবদগীতা৷ | 

১১ ধেঁ যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথেব ভজাম্যহম্ । 
মম বকা নুবর্তান্তে মন্ুষাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 

১১। [ অন্বম্নঃ ] যে (জনা) যথা! ( যেন প্রকারেণ) মাং প্রপদ্ধন্তে (সমাশ্রয়স্তে), 

তান্ অহঃ তথ! এব ভজামি (ফলদানেন অনুগৃহামি )1 হে পার্থ! যল্মাৎ 
( মানুষাঁঃ ) সর্ববশঃ ( সর্ধবপ্রকারৈং ) মম বর ( মার্গম্) অনুবর্তৃস্তে ॥ 

ফেভ্যান্তে চিত্তবিক্ষেপাভী বান্মন্মর। মদেকচিত্ত ভূত্ব! মামেবোপাশ্রিতা? 

সস্তে। মত্প্রসাদলভ্যং ষদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ,তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্মনঃ | 
তয়োদ“ন্বৈকবন্তাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পৃতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাইজ্ঞান তৎ- 
কাধ্যমলাঃ সন্তো মন্তাবং মংসাধুজ্যং প্রাপ্ত।' বহবঃ, ন ত্বধুনৈব 
প্রবৃতবোহ়ং মদ্দক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ| তদেবং “তান্তহং বেদ সর্ববাঁণী” 
ন্যাদিনা বিগ্যাবিষ্যোপাধিভ্যাং তত্বংপদণর্৫থাবীশ্বরজীবৌ প্রদশ্য 
ঈশ্বরস্ চাবিগ্ভাভীবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্ত চেশ্বরপ্রসাদলব্জ্ঞানে- 
নীজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধন্ত সতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি ড্রষ্টব্যম্ ॥ 

১১ | স্বামিটা ।-নন্ত তহি কিং ত্বয্যপি বৈষম্মাস্ত, 
যম্মাদেবং ত্দেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নান্তেষাং সকামানা- 

মিতাত আহ--যে ইতি | যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়! নিষ্কীমতযা। 
বা যে মাং ভজস্তি, তানহং তখৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি 

অনুগৃহামি । ন তু যে সকাম। মাং বিহায়েন্্রাদীনেব ভজস্তে 
তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম | যতঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরিক্রাদিসেবকা 
অপি মমৈব বত্ম ভজনমণগমনুবর্তস্তে ইন্দ্রাদ্িরপেণাপি মমৈব 
সেব্যত্বাৎ ॥ 

১০। মদগতচিত্ত, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবিবজ্জিত অনেক ব্যক্তি আমাকে 
আশ্্রয়পূর্ববক জ্ঞান-তপস্তা| দ্বারা পবিত্র হইয়৷ আমার সাধুজ্য লাভ করিয়াছে ॥ 

১১। যাঞার! যেরপে ( সকাম অথবা! নিষ্ধামভাবে.) আমার ভজন! করে, 
আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! যেবযাহা! করুক, সকল 
প্রকারেই আমার পথের অনুবত্তী হুইয়। থাকে ॥ 



চতুর্ধে হধ্যায়ঃ | ৮৭ 

১২। কাজ্ন্তঃ কন্মণাং দিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কন্মজা ॥ 

১৩। চাতৃর্ববর্থ্যং ময় স্যষ্টং গুণকন্ীবিভাগশঃ | 
তস্ত কর্তীরমপি মাং বিদ্ধাকর্তীরমব্যয়ম্ ॥ 

১২। [ অন্বয়ঃ ] ছি (যতঃ) কন্দমজ। € যজ্ঞাদিকাধ্যজাত৷ ) সিদ্ধিঃ (ফলং) ক্ষিপ্রং 
মানুষে লৌকে (ন লোকান্তরে, তত্র বর্ণীশ্রমাদিবিশেষালাভাৎ ) ভবতি, ( অত ) 
কম্ম ণাং সিদ্ধিং (কম্ম ফলং) কাজ্জত্তঃ (কাময়মানাঃ) ইহ (মানুষে লোকে) দেবতাঃ 
( ইন্্রাদীন্) যজস্তে (ভজন্তে) ॥ 

১৩। [ অন্বয়ঃ ] এ্ময়। গুণকর্মমবিভাগশঃ (গুণানাং সত্বরজজ্তমসাং, কম্মণাং 
শমদমশৌধ্যতেজঃপ্রভৃতীনাং বিভাগৈঃ) চাতুর্বর্ণযং ( ব্রাক্ষণক্ষত্রিয়বৈশ্শূত্রাঃ ) 
সৃষ্টং, তস্য কর্তীরম্ অপি অব্যযম্ (অবিকারিণম্) অকর্তারম্ এব মাং বিদ্ধি ॥ 

১২। স্বামিটী।--তহি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্বে ত্বাং ন 
তজস্তীত্যত আহ-কাক্রস্ত ইতি । কন্মণাং সিদ্ধিং কর্্মফলং 

কাজ্ঞন্তঃ প্রায়শঃ ইহ মন্তুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব ষজস্তে, ন 
তু সাক্ষান্মামেব। ভি যম্মাৎ কর্মজ। সিদ্ধিঃ কর্মাজং ফলং শীম্বং 
ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুপ্রাপ্যত্বাৎ জ্ঞানস্ত || 

১৩। স্বামিটী |-+ননু কেচিৎ সকামতয়! প্রবর্তীন্তে কেচিন্লিফাম- 
তয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং তৎক্্ পাঞ্চ ব্রাহ্মণাদী নামুত্তমমধামাদিবৈচিত্রাং 
কুর্বতস্তব কথং বৈষমাং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ- চাতুর্বপ্যমিতি । চত্বারে! 
বর্ণা এবেতি চাতুর্বর্যম্। স্বার্থে ষাঞ্.প্রতায়ঃ । অয়মর্থঃ- সত্ত্- 
প্রধান! ব্রাহ্মণান্তেষাং শমদমাদীনি কন্মাণি, সত্বরজঃপ্রধানাঃ 
ক্ত্রিয়ান্তেষাং শৌধ্যযুদ্ধীদীনি কর্্মাণি, রজন্তমঃপ্রধান। বৈশ্তাস্তেষাঞ্চ 
কৃষিবাঁণিজ্যাদীনি কম্মীণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রান্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রাষা' 
দ্ীনি কর্ানীত্যেবং গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্বণ্যং ময়ৈব 

১২। মনুষ্যলোকে কণ্মন অচিরকালেই সফল হয়; এই নিমিত্ত কম্ম ফলাকাজ্ষী 
মনুঘ্যের! প্রান্ই ইহলোকে ইন্ত্রাদি দেবতারই অর্চনা করিয়া থাকে | 



৮৮ শ্রীমস্তগবদগীতা । 

১৪। ন মাং কল্্ীণি লিম্পন্তি ন মে কম্মফলে স্পৃহা । 

ইতি মাং যোহভিজানাতি কশ্মাভির্ন স বধ্যতে ॥ 
১৫। এবং জ্বাত্বা কৃতং কর্ম পুর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। 

কুরু কন্মৈব তস্মাত্বং পুর্ববৈঃ পুর্ববতরং কৃতম্ ॥ 
১৪। [ অন্থর়ঃ ] কর্মাপি ( বিশ্বস্্্যাদীনি) মাংন লিম্পত্তি ( উপন্রিষ্যস্তি ) 

কম্মফলে মে স্পৃহ! ন, ইতি ঘঃ মাম্ অভিজানাতি, সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে ॥ 
১৫। [অন্থয়ঃ ] এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বং € জনকাদিভিঃ) অপি কম্ম কৃতং, 

তন্মাৎ ত্বং পূর্বৈনঃ ( বিবন্বন্মন্বাদিভিঃ ) পর্ববতবং (পুরাতনং) কৃতং কম্প 
এব কুরু ॥ 

সষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তশ্ত কর্তীবমপি * ফলতোইহকর্তীরমেব 
মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাঁশাদি- 
বতিতম্ ॥ 

১৪ | স্বামিটী | _তদেব দর্শয়নীহ-_ন মামিতি | কর্মাণি বিশ্ব- 
সষ্ট্যাদীন্তপি মাং ন লিম্পস্তি আপক্তং ন কৃর্বস্তি, নিরহস্কা বত্তাদ্াপ্ত 
কামত্বেন মম কর্মফলে স্পৃহাভাঁবাচ্চ | মাং ন লিম্পস্তীতি কিং 
বক্তব্যম্, যতঃ কর্ম্রকলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যো২ভিজানাতি, 
সোইপি কন্রভিন বধ্যতে, মম নিলেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিষ্পু- 
ত্বাদিকং জানতন্তস্তাপ্হঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ 

১৫| স্বামিটী ।--“যে ষথ। মা+মিত্যাদি চতুর্ভিই শ্লেকৈঃ পপ্রাস- 

১৩। আমিগুণ ও কর্মের বিভাগানুসাবে ব্রা্দণ ক্ষজিয় বৈশ্য ও শুদ্ঘ__ 
চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তাহার কর্তা হইলেও, আমি আসক্তিরহিত, এজন 
আমাকে অকর্ত। বলিয়াই জানিও ॥ 

১৪। কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কন্মফলেও আমার স্পৃহা নাই ; 
ঘে বাক্তি আমাকে এইরূপ অবগত হুইতে পারে, তাহাকে কর্্ববন্ধানে বন্ধ হইতে হয় 
না ॥ 

* হস্ত তহি চাতুর্বপ্যসর্গাদেঃ বর্শণঃ কর্তৃত্বাৎ তৎফলেন বুজ্যদে অতে! ন 
স্বং নিত্যমুক্ত ইত্যাশক্ক্যাহ--তস্ত কর্তীরমিত্যা্গি। 
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১৬। কিং কন্ম কিমকন্মেতি কবয়োহপ্যন্র মোহিতাঃ | 
তত্তে কণ্ম প্রবক্ষামি যজজ্ঞাত্বা মোন্ষ্যসেহশুভৎ। 

১৭। কন্রণে! হ্যপি বোদ্বব্যং বোদ্বব্যঞ্চ বিবর্্ণঃ | 
অকন্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন] কন্মাণো গতিঃ ॥ 

১৬। [ অঙ্বয়ঃ ]কিং কম্ম কিম্ তবন্ম ইতি তত্র (অশ্মিন ভর্থে) ববহঃ 
( বিদ্বাংদঃ) অপি মোহিতাঃ ( তজ্ঞাতককপাঁঃ) যৎ জ্ঞাত (বিদিত্বা) অণ্ুভাঁৎ 
( সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তে! ভবিষ্যসি ) তথ্বন্মম তে ( তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ 

১৭। [ অন্থয়ঃ] কর্মণঃ (বিহিতব্যাপারন্ত ) তপি বোদ্ধব্যং ( তত্বম্ তত্তি) 
বিকর্খণঃ (নিষিদ্ধব্যাপারস্ত ) অপি বোদ্ধব্যং (তত্ম তন্তি ), তবর্দণঃ বধ 
ভাবস্ত) চ বোদ্ধব্যং ( তত্বম্ অস্ভি) (যম্মাৎ) কশুণঃ গতিঃ গহন! ( ছুর্ব্বোধা ) ॥ 

স্গিকমীশ্বরস্ত বৈষষ্যং পরিহৃত্য পুর্বোক্তমেব বরন্দমযোগং প্রপঞ্চয়িতু- 

মনুস্মারযতি-- এবমিতি | ভহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম বন্ধকং 
ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পু্কজ্ঞনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিত সত্বস্তদযর্থং 
পূর্ববতরং যুগান্তরেম্পি কৃতং, তম্মাৎ ত্মপ ওথমং কর্ম্মৈৰ কুরু ॥ 

১৬। স্বামিটী ।__ তচ্চ তত্ববিদ্রিঃ সহ বিচার্য্য কর্তব্যং, ন 
লৌকপরম্পরামাত্রেণেত্যাহ _ কিং কর্ম্মোতি |, কিং কর্ম কীদৃশং কর্ম 
করণং, কিমকন্ম্ন কীদৃশং কন্দ্মীকরণম, ইত্যন্মিনর্থে বিবেকিনোহপি 
মোহিতাঃ; অতো যজজ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষাসে 
মুক্কোৌ ভবিষ্যসি, তৎ কর্্াক নর চ তুভ্যমহং প্রবন্মযামি, তৎ শৃণু ॥ 

১৭। স্বামিটী 1-_নম্ব লোকপ্রসিদ্ধমেব কম্দ দেহাদিব্যাপণরা- 
আবকম্, অকর্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্ অতঃ কথমুচ্যত্ে-_কবয়োইপ্যত্র 

১৫। পূর্বতন জনকাদি মুমুক্ষুগণও আমাকে এই প্রকার অবগত হইয়াই 

কর্ম অনুষ্ঠান করিতেন ; অতএব তুমি পূর্ধব পুরুষদিগের পূর্বধানুষ্ঠিত কম্মেরই 
অনুষ্ঠীন কর ॥ 

১৬। ইহলোকে বিবেফিগণও কর্দ এবং অকর্থী বিষয়ে মোহিত হইয়া 
আছেন ; অতএব তুমি । যাহ! অবগত হইয়! সংসার হইতে মুক্ত হইবে, আমি 
তোমাকে সেই কর্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ 
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১৮ । কন্মণ্যকন্ যঃ পণ্যেদকন্মীণি চ কম্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্মন্ুযোধু স বুক্তঃ কৃতৎন্স কন্মকৃৎ ॥ 

১৮। [ অন্বয়ঃ ] ঘঃ কপ্পণি অকর্ন্ঘ (কম্মীভাবং ) পণ্যে, অকর্মণি চ যঃ কণ্ম 
(পেশ্যেৎ) মনৃষোধু স বুদ্ধিমান সঃ যুক্তঃ (যোগী) কৃত্সকম্্র কুৎ (সমস্তকর্মরকৃৎ) ॥ 

মোহং প্রাপ্ত। ইতি, তত্রাহ _-কন্দ্ণ ইতি । কন্্মণে। বিহিতব্যাপার- 
স্তাপি তত্বং বোদ্ধব্যমন্তি, ন ভু লোক প্রসিদ্ধমাত্রমেব) 'অকম্মণোং 
বিহিতব্যাপারস্তাপি তত্বং বোদ্ধব্যমান্ত, যতঃ কন্দ্রণো গতির্গহন। : 

কন্ম ইত্যুপলক্ষণ!র্৫থম্, কর্ম্মাকর্ম্মৰি কর্ম্ণাং তত্বং দর্বিজ্ঞেরমিত্যর্থ; ॥ 
১৮। স্বামিটা ।__-তদেবং কর্মমাদীনাং দর্বিজ্েত্ং দর্শযন্নাহ__ 

কর্মণ্তি। পরমেখরারাধনলক্ষণে কর্্মণি কর্্মবিষয়ে অকম্ম 
কর্মেদং ন তবতীতি যঃ পন্তেত্তসম্ত জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ, 
'অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কন্ম যঃ পশ্তেৎ তন্ত প্রত্যবায়োং- 
পারদকত্তেন বন্ধহেতুত্বাৎ, মনুষ্যেধু কর্ম কুর্বাণেষু স বুদ্ধিমান 
ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমন্তাচ্ছে,ষ্টঃ। তং প্রস্তৌতি__স যুক্তে! যোগী তেন 
কর্মণ। জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কত্ন্নকর্মকর্তা চ, সব্বঃ 

ত্রুতোদকস্থানীয়ে তন্রিন্ কর্্মণি সর্বকর্ম্মফলানামস্তরভাবাৎ। 
তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্্মযোগাধিকারাবস্থায়াং “ন কন্মণামনারস্তা 
দিত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতন্ত ং প্রপঞ্চপত্থাচ্চান্ত 
প্রকরণস্ত ন পৌনকক্তাঙ্দোষঃ। অনেনৈব যোগাবঢাবস্থায়াং 
ঘস্তাআজরতিরেব স্তাঁ'দিত্যাদিন! বঃ কর্্মানুপবোগ উক্তন্তন্তাপ্যর্থাং 

প্রপঞ্চঃ কতো বেদিতবাঃ | ষদদাকরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, 
তদারটন্ত কুতো বন্ধকং স্তাদিতত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্ধা কর্ম 
দ্েহেন্দ্রিয়াপ্দিবাপাবে বর্তমানেহপ্যাত্মনে। দেহাদিবাতিরেকানু- 
ভবেন অকর্ম স্বাতাবিকং নৈষ্বর্ম্যমেব যঃ পশ্তেৎ, তথা অকর্্মণি 

১৭। কর্মের গতি অতি ছুরবগাছ (ছুজ্ে য়), অতএব বিহিত কম্ম, অবিছ্ত 
কম্ম' ও কন্ম তাগ ;--এই তিনেরই তত্ব অবগত হইতে হয় ॥ 
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১৯ | যস্থ্য সর্বেব সমাবস্তাঃ কামপন্কল্লবজ্জিতাঃ | 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকন্মীণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ 

১৯। [ অন্ধয়ঃ] যস্য ( জন্য) সর্ব্বে সমঞ্পন্তাঃ ,( ক্রিয়াঃ) কামসন্বল্প- 
বঙ্চিতাঃ (ফলাভিসন্ধানহীনাঃ) বুধাঃ (বিদ্বাংসঃ) .জ্ঞানাগ্রিদদ্ধকর্্াণং তং 
পিতম্ আহঃ ( কথ্য়স্তি )॥ 

১ জ্ঞানরহিতে ছুঃখবুদ্ধা। কর্্ণাং ত্যাগে কর্ম্দ ষঃ পন্তেৎ তশ্ত 
প্রতিবন্ধকত্বেন [ প্রযত্রসাধযত্বেন] মিথ্যাচারত্বাৎ, তদুক্তং-_ 
“কিম্মোন্্ররাণি সংযম্যে”ত্যাদিনা। ঘ এবজৃতঃ স তু সর্বেষু মনুষ্য 
বুদ্ধিমান পঙ্ডিতঃ। ভ্রত্র হেতু্তঃ কৃৎস্সানি সর্বাণি যদৃচ্ছয়। প্রাপ্তানি 
আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুব্বন্পপি স বুক্ত এব অকত্রণক্রজ্ঞানেন 
সমাধিস্ত এবেত্যর্থঃ | অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাঁবাদাপন্নং কলগ্র- 
তক্ষণাদিকং ন দোষাব, অজ্ঞন্ত তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি 
'বিকম্মণোহপি তত্বং নিকপিতং দরষ্টব্যম্ *॥ 

১৯ | স্বামিটী।-_“কর্মণ্যকর্ ষঃ পশ্তেস্দিত্যনেন শ্রত্যর্থার্থ।- 
পত্তিভ্যাং যহুক্তমর্থদ্য়ং। তদেব স্পষ্টরতি__যস্তেতি পঞ্চতিঃ। 
+মাগারত্যন্ত ইতি সমারস্তাঃ কর্ম্াণি, কাম্যত ইতি কাম: ফলং, 
তৎ্সঙ্কল্পেন বর্জিতা যন্ত ভবস্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ ; তত্র হেতুর্যতস্তৈঃ 
সমারস্তৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাধিন। দগ্ধানি অকর্মভাং 
নীতানি কর্ম্াণি য্ত তম্) আরঢাবস্থায়াং তু কামঃ ফলছেতুবিষয়ঃ, 
তদর্থমিণং কর্তব্যমিতি কত্তব্য বিষয়ঃ সঙ্কল্পশ্চ ভীভ্যাং বর্জিতঃ। 
শেষং স্পষ্টম্॥ 

১৮। ঘিনি কম্মে বিদ্যমান থাকিতেও আপনাকে কর্মশুম্ধ এবং কর্মত্যাগী 
হইলেও আপনাকে কর্ণযুক্ত বলিয়। বোধ করেন, তিনিই মনুষ্ের মধ্যে বুদ্ধিমান 
যোগী ও সকল কর্মের অনুষ্ঠাত| ॥ 

১৯। যাহার সমুদয় কর্ই নিষ্ধাম ( সন্কল্পবর্জিত ) জ্ঞানিগণ তাহাকেই 
“পগ্ডিত” বলিয়া থাকেন : তাহার কর্ধসমুদয় জঞানানলে দগ্ধ হইয়। যায় ॥ রি 

* শ্লোকেহস্সিন্ প্রথমপাদেন কর্মবিকর্মণোত্তত্বং কর্মশব্দস্ত বিহ্তপ্রতি- 
যিদ্ধপরত্বাৎ, দ্বিতীয়পাদেন চাকর্শণস্তত্বং দর্শিতমিতি ষ্টব্যম্। 
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২০। ত্যক্তা কর্্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ | 

কন্মণভিপ্রবৃর্তোহপি নৈব কিঞ্ৎ করোতি সই ॥ 

২১। নিরাশীর্ষতচিত্তাত্ম! ত্যক্তসর্ববপরি গ্রহঃ ! 

শারীরং কেবলং কণ্্ন কুর্ববন্নাপ্লোতি কিল্বিষমূ ॥ 
২*। [অস্বয়ং] সঃ কর্ম্ফলাসঙ্গং ( কর্মণি তৎফলে চ কর্তৃত্বাভিমানং ) ত্যক্তু! 

নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ কর্মাণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি ॥ 

২১। [ অন্বয়ঃ] নিরাশীঃ (প্রার্থনারহিতঃ ) যতচিত্তীত্মা তাক্তসর্ববপরিগ্রহঃ 
কেবলং শারীরং ( শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ) কর্শা কুর্ববন্প কিন্বিষং (পাপং) ন 

আপগ্রোতি ॥ 

+০| স্বামিটা।_কিঞ্চ ত্যন্তেরতি। কর্ম্মণি তৎ্ফলে চাঁপন্তিং 
ত্যন্ত নিত্যেন নিজানন্দেন তৃণ্তঃ অত এব যোগক্ষেমার্থমাশ্ররণীর- 

রহিতঃ, এবন্টুতো। ষঃ সঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বাঁ কম্মণি অভিতঃ 

প্রবুত্তোইপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তশ্ত কম্ম অকর্ম্মতামাপগ্ঠত 

ইন্তার্থঃ ॥ 

২১। স্বামিটা।__কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষ: 

কামনা যন্ত্াৎ, বত নিরতং চিন্তমাত্ম। শরীরঞ্চ যন্ত, ত্যক্তাঃ সর্ব 

পরিগ্রহ। যেন সঃ শীরীরং শবীরমা ব্রনির্ববর্তাং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহি তং 

কর্ম কুর্ববন্নপি কিন্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্পোতি । যোগাকঢপক্ষে শরীব- 

নির্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং তিক্ষাটনাদদি কর্ম কুর্বান্লপি 

26 বিহিতাকরণ্নিমিত্তদোষং ন প্রাপ্পোতি ॥ 

২*। যিনি কম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ববক চিরতৃপ্ত অপ্রাপ্বস্তলাভের 
গত বা প্রাপ্ত-বস্ত-রক্ষণার্থ আগ্রহহীন, তিনি করে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার কিছুমাত্র 
কর্খ কর! হয় না। 
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২২। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্বাতীতো বিম্সরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবপসিদ্ধো চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ 

২৩। গতসঙ্গন্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যচ্ছায়াচরতঃ কন্ম্ পমগ্রং প্রবিশ্ীয়তে ॥ 

২২। [ অন্থয়ঃ] ঘদৃচ্ালাভসস্তষ্টঃ ( অপ্রার্থিতপ্রাপ্তিতৃপ্তঃ ) দ্বন্াতীতঃ 
€ শীতোঞ্চখছুঃখহীনঃ ) বিমৎসরঃ ( নিবৈরবরঃ) সি্কৌো। অসিদ্ধো চ সম, 
* এভাদৃশঃ জনঃ ) কৃতাপি ( কর্ন সম্পাছ্াপি ) ন নিবধ্যতে (ন বদ্ধ! ভবতি )॥ 

২৩। [ অন্থয়ঃ ] গতসঙ্গস্য (ফলসম্বল্পরহিতস্য) মুক্তস্ত ( নিবৃত্তকর্মাদিবন্ধনস্ত ) 
জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (পরমাত্মনি ব্যবস্থিতবুদ্ধেঃ) যজ্ঞা কর্শা আঁচরতঃ 
(কুর্বতঃ) ( যোগিনঃ )০নমগ্রং কর্ম প্রবিলীষতে ( বিনগ্তি ) ॥ 

১২। স্বামটা।---কঞ্চ যদুচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থতোপ- 
স্থিতো লাভে যনৃচ্ছালাভাস্তেন সন্ধষ্টঃ, ছন্ছানি শ্াতানগদীন্ত তীতোহ- 
তিক্রান্তস্তৎনহনশীল উত্যার্থঃ, বিমৎসবে। নির্বৈরঃ, যদ্রচ্ছালাভশ্ত।পি 
জিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমে হষাবষাদরহিতঃ, যঃ এবভ্ভতঃ » পুরেবোত্তব- 
ভূমিকযোরধথাযথ* বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন 
প্রাপপ্রাতি ॥ 

২৩। স্বামিটা।--কিঞ্চ গতেতি। গতপদঙ্ন্ত নিষ্ষা মস্ত রাগ- 
দ্বেষাদিভিমুক্রিস্ত জ্ঞানেইবস্থিতং চেতো মস্ত, যজ্ভাগ পবমেশ্ববাবাধ- 
নার্থং কর্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম প্রবিলায়তে অকন্ম- 
ভাব্মীপদ্যতে । 'আবঢযোগপন্ষে যজ্ঞাঘ যক্ঞরক্ষণার্থং কনম্ম কুর্খ্বত 
ই *্যর্থঃ ॥ 

২১-২২। যিনি কামনা ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাহার 
মন ও আত্ম! বিশুদ্ধ, ভিনি কেবল শরীর দ্বার কর্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী 
হন ন। ; শিনি যদৃচ্ছাল।ভে স্তষ্ট, ছন্দসহিকু ও বৈরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও 
অন্সদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মাবন্ধনে বন্ধ হন না। 

ই৩। যিনি কামন। পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাি হইতে মুক্ত হইয়াছেন 
এবং ষাঁহার চিত্ত জানে অবস্থান কবিতেছে, তিনি বজ্ঞার্থ কর্ানুষ্ঠান করিলে তাহার 
সকল কম্ম বিলুপ্ত হইয়। যায় ॥ 
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২৪। ব্রন্গার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রল্গাগ্নে৷ ব্রহ্ষণা হুতমূ | 
ব্রন্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ 

২৫। দৈবমেবাপরে ষজ্ভং য্গিনঃ পধুপাঁপতে।। 
ব্রহ্মাগ্রাবপরে যজ্জং যজ্ঞেনৈবোপজুহবতি ॥ 

২৪ | [ অস্থয়ঃ ] অর্পণং (জুহ্বাদি ) ব্রহ্ম, হবি: ( ঘৃতাদিকং ) ব্রহ্ম, ব্রহ্মা 

(ব্রহ্ম এব অগ্রিঃ তম্মিন্) ব্রহ্ষণ! ( কত্রা) হুতত তেন ্রন্ধকর্সমাধিনা ক্ষ 
এব গম্তব্যম্ ( প্রাপ্তব্যম্ ) ॥ 

২৫। [অন্থয়ঃ] অপরে যোৌগিনঃ ( কর্মযোগিনঃ ) দৈবম্ এব যজ্ং (লোম 
যাগাদি) পধু্পীসতে ( অনুতিষ্ঠস্তি) অপবে (জ্ঞানযোগিনঃ ) ব্রঙ্গাগ্রো৷ ( রক্ষ 
স্বপে অগ্মৌ ) যজ্জেন এব ষজ্ঞম্ উপজুহবতি ( প্রতিক্ষিপন্তি ) ॥ 

২৭। স্বামিটা|-_তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কম্ম জ্ঞান- 
হেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদক্রৈৰ। 'আবটাবস্থায়ান্ত অকত্রণত্বজ্ঞানেন 

সাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্মবেতি “কর্ম্ণ্যকর্্ম ঘঃ পশ্চ্য? 
দিত্যনেনোক্তঃ কর্্মগ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্্মণি তদঙ্গেঘু চ 
ব্রন্মৈবানুস্থযতং পশ্যতঃ কন্ম প্রবিলয়মাহ- ব্রহ্গার্পণমিতি | অর্্যন্রে- 
ইনেনেত্যর্পণং স্রবাদি, তদপি ব্রন্ষৈব, অপ্যামাণং হবিরপি ঘ্বক্া- 

দিকং ব্রদ্ধেব, ব্রদ্ৈবাগিস্তব্মিন্ ব্রহ্গণা কত্রণ ভুত হোমোহগ্রিং 

কর্তী চ ক্রিয়া! চ ব্রন্মেবেত্যর্থঃ, এবং ব্রঙ্গণ্যেব কন্ধীষ্মকে সমীপি- 
শ্চিত্তৈকাগ্র্যং ষন্ত তেন ব্রন্ৈব গন্তবাং প্রাপ্যং, ন তু ফলাম্থব 
মিত্যর্থঃ % ॥ 

২৫। স্বামিটা|--তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদশন 

২৪। অর্পণ (ক্রবাদি যজ্ঞপাত্র ) ব্রহ্ম, হবনীয় ঘ্বতাদি বঙ্গ, অগ্নি বঙ্গ 'ও 
যিনি হোম করেন, তিনিও ত্রক্ষ, এই প্রকার কর্ন্ববপ রঙ্গে যাহাব সন 
হইয়াছে, তিনি ব্রন্ধকেই প্রাপ্ত হন ॥ 

৭ অত্র শ্লোকেহবিদুষোইপণাদিপঞ্চকে ব্রহ্গদৃষ্টিঃ কর্তব্যতয়| উপদ্ি- 
বিদুষামাক্ৈবেদং সর্ববমিতি পরমার্থরূপত্বং বিছ্বমানমুপ দিশ্যতে। 
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২৬। শ্রোত্রাদীনাক্ড্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহবতি | 
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইক্ড্রিয়াগ্িতু জহবতি ॥ 

২৭। সর্ববাণীক্দ্রিয়কন্মাণি প্রাণকণ্্মাণি চাপরে | 
আজমদংযমঘোগাগ্রৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ 

২৬। [অন্থয় ] অন্যে ( যৌগিনঃ) সংযমাগ্থিযু শ্রোত্রাদীনি ইন্জরিয়াণি জুহ্বতি, 
অন্যে ( বুুখিতীবস্থাঃ সাধকাঃ ) শব্দাদীন্ বিবয়ান্ ইলজিয়াসথিযু জুহবতি ॥ 

২৭ [অ্বযঃ] অপরে ( নৈষ্টিকাঃ) জ্ঞানদীপিতে  ( বিবেকবিজ্ঞানেন 
প্রজ্লিতে ) আত্মসংযমযোগাগ্রৌ সর্ববাঁণি ইজ্জ্িয়কম্ম্রণাণি প্রাণকর্াণি চ জুহবতি ॥ 

লক্ষণং জ্বানং সব্বযজ্ঞোপাধপ্রা প্যত্বাৎ সর্বষজ্ঞেত্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং 
স্তোতুমধিকাঁবিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহুন্ বজ্ঞানাহ-_-দৈবমিত্যা- 
দ্রিভিবষ্টভিঃ | দেব ইন্রবকণাদঘ ভজ্যন্তে যন্মিন। এবকাবেণেক্দ্রীদিষু 
বন্ধবুদ্ধিবাঠিতাং দখিতম্ | তং দৈবং যজ্ঞমপবে কন্মযোগিণঃ পধুণ- 
পাঁপতে শ্রদ্ধরান্ুতিষন্তি। মপরে তু জ্ঞানযোগিনে। ব্রহ্মরূপেইস্রো 
যজ্ঞেনৈবোপারেন * ব্রহ্গার্পণমি ত্যাছ্যক্তপ্রকারেণ ফজ্ঞমুপজ্হবতি 
সজ্জাদিসর্ব্বকর্ম্ণি প্রবিলাপযস্তীত্যর্থঃ, সোহয়ং জ্ঞানষজ্ঞঃ || 

২৬। স্বামিটী।--শ্রোত্রাদীনীতি । অন্তে নৈঠিকব্রহ্মচারিণ- 
স্ততুদিক্্িয়সংঘমকপেঘপ্রিষু শ্রোত্রাদীনি জুহবতি প্রবিলাপয়ন্তি, ইন্দ্ি- 
ফলাণি নিকধ্য সংযম প্রধানাস্তিষ্স্তীতার্থঃ | ইন্জিয়াণ্যেবাগ্রয়ন্তেযু শব্দাদী 
নন্ঠে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগসময়েইপ্যনাসক্তাঃ সন্তোহগ্রিত্বেন 
ভাঁবিতেষু ইন্দ্রিবেধু হবি ছ্টেঁন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপত্তীত্যর্থঃ ॥ 

২৫। কতিপয় যোগী সম্যক্রূপে দেবধজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন 
যোগী পূর্োক্ত প্রকারে ত্রন্মরূপ আগতে হজ্ঞরূপ উপায় দ্বারাই হজ্ঞাদি কর্পাসফল 
আহৃতি প্রদান করিধা থাকেন ॥ 

২৬। কেহ কেহ সংঘমরূপ তাগ্রিতে শ্রোত্রাদি ইঞ্জিয়গণকে, আর কেহ কেহ 
বা ইস্জিয়রপ অগ্নিতে শবদাদি বি বিষয়সকলকে আহতি দিয়! থাফেন ॥ 

« যজ্ঞশবদ আত্মনামন্থ যাক্ষেন পঠিতঃ ইত্বভুঁতলক্ষণে তৃতীয়া, এবকারে। 
ভেদাভেদব্যাবৃত্তর্থম্ । 
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২৮। দ্েব্যবচ্ছান্পোযজ্ভ। যোগবজ্জাস্তথাপরে। 

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ 
২৮। [অস্থয়ঃ] (কেচিৎ) দ্রব্যধজ্ঞঃ (হিরন্যগবাদানাং দানমেব যজ্ঞে।। যেষাং 

তে) (কেচিৎ) তপোধজ্ঞাঃ (কৃস্ছ চান্সাধণাদিতপ এব যজ্ঞো যেষাং তে) 

অপরে সংশিতবতাঃ (তীক্ষীকৃতরহাঁঃ) যতহধণ্চ ' যতনশীলাঃ ) ম্বাধ্যাযজ্ঞানযজ্ঞাঃ 
(শ্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ, স এব যজ্ঞে। যেষা" তে, জ্ঞানমেব ষজ্ঞে! যেষাং তে )। 

২৭। ত্বামিটী।__কিঞ্চ সর্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্টা বুদ্ধী- 
ক্রিরাণাং শ্রোত্রাদীনাং কন্ম্াণি শ্রাণদর্শনাঁদীনি, কর্শেক্রিয়াণাং 
বাকৃপাণাদীনাং কর্্াণি বচনোপাদানাদীনি চ' প্রাণানাঞ্চ দশানাং 
কর্ধাণি- প্রাণন্ত বহির্গমনম্, অশানগ্ত ধোনয়নং ব্যানস্ত ব্যানয়নম্ 
_মাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানন্ত/শতপীভাদীনাং সমুক্নয়নম, 
উদনন্ত উদ্ধনযনম্। “উরগারে নাগ অখ্যাতঃ কৃন্ম উন্মীলনে 
স্মতঃ। ককরঃ ক্ষুৎকরে। জ্ঞেযো দেবদত্তে বিজভ্তণে॥ ন 
জহাঁতি মৃতঞ্চাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্রয়ঃ ॥* ইত্যেব্যংকপাঁণি জুহবতি । 
ক? আল্মনি সংযদে! ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাগ্সিস্তম্মিন্ 
জ্জানেন ধ্যেরবিষয়েণ দীপিতে প্রজলতে ধ্যেয়ং সমাগ জ্ঞাত 
তশ্বিমনঃ সংষম্য তানি সর্বাণি কর্্মাণি উপরময়্তীত্যর্থঠ ॥ 

২৮। স্বামিটা।-_-কিঞ্চ দ্রব্যষজ্ঞ। ইত।দি | দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো 
যেষাং তে দ্রব্যষজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ চান্দ্রাবণাদিবপং তপ এব যজ্ঞে। যেষাং 

তে তপৌষজ্ঞাঃ, যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরো ধলক্ষণঃ, সমাধি স এব যজ্ঞো 
যেষাং তে ষোগষজ্ঞাঁঃ। স্বধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিন। যনুদ্গ- 
হকানং তদেব ষজ্ঞে। যেষাং তে, বৰা বেধপাঠবজ্ঞ ম্তদর্থজ্ঞান বজ্ঞা 
শ্চেতি ছিবিধাঃ, ষতয়: প্রধত্বণীলা.; সম্যক শিতং নিশিততং 
তীঙ্ষীরুতং ব্রতং যেষাং তে ॥ : 

২৭। কেহ কেহ ধ্যেরর বিষয় ঘ্বারা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্রিতে 
জ্রানেক্র্িয়ের কর্ণ, কর্শেক্িয়ের কর্প ও প্রাণবাধুর কর্ম সকল আহুতি প্রদান 
করেন। 
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২৯ । অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে ॥ 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধণ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ | 
অপরে নিয়তাগরাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জহ্বতি ॥ 

২৯। [ অন্বয়ঃ] অপরে অপানে ( অপাঁনবাঁয়ৌ ) প্রীণং জুহবতি (পুর. 
কাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ববস্তি) তথ! প্রাণাপানগতী রুদ্ধা! অপানং প্রাণে জহ্বতি 
(এবং) প্রাণায়ামপরাধণাঃ (ভবস্তি) অপরে নিযতাহাবাঃ প্রাণেধু প্রাণান জুহবতি ॥ 

২৯। ম্বামিটা ।-_কিঞ্চ অপানে ইতি । অপানেহধোঁবুকো 
প্রাণমৃর্ধবৃত্তিং পুবকেণ জুহ্বতি, পুবককালে প্রীণমপানেনৈকী কুর্বস্থি, 
তথা কুস্তকেন প্রণাপানযোবদ্ধাধোঁগতী কদ্ধা রেচকক।লেহপানং 

প্রাণে জুহবতি এবং গ্লুরককুম্তকরেচকৈঃ প্রাণাযামপবাখণা অদবে 
ইন্যর্থঃ, কিঞ্চ অপবে ইতি-_অপবে ত্বাহাবসঙ্কে।চনমভ্যস্তন্ত, 
স্ববমেব জীর্্যম।ণেঘিন্দিযেষু তন্তদিন্দিঘবুন্তিলযৎ হোমং ভাবয়ন্থী- 
ত্যর্থঃ | যদ্বা “অপানে জুভ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপব” 
ইত্যনেন পুরকবেচকযে|বর্তমানয়োহংসঃ োইহমিত্যগলোমতঃ 
প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজযমানেনাজপামন্ত্রেদ তত্বংপদার্থৈক্যং ব্যতী- 
গাবেণ ভাবরস্তীত্যর্থঃ| ততছুক্তং যোগশান্ত্রের« সকাবেণ বহির্যাতি 
ভকারেণ বিশেৎ পুন$। প্রাণস্বত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্ত- 
বে” দিতি । 'প্রাণাপানগতী কদ্ধে'তানেন শ্রোকেন প্রাণাযামষজ্ঞ। 
মপরৈঃ কথ্যন্তে। তত্রামমর্থঃ__দেৌ ভাঁগৌ পুরয়েদনৈর্জলেনৈকং 
প্রপূরয়েৎ। মাক্তন্ত প্রচারার্থং চতুর্থমবশেবযেৎ” ॥ ইত্যেব- 
মাদদিবচনোল্তে নিহত আহাবে। মেষাং তে, কুস্তকেন প্রাণাপানগতী 
কদ্ধ1 প্রীণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণীনিন্দ্িয়াণি প্রাণেষু জুহ্বাতি, 
কম্তকেন হি সর্বে প্রাণ একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেঘিন্ত্রয়েষু 

২৮। কোন কোনও দৃটব্রত তি, দ্রবাষজ্ঞ (দান) তপোষযজ্ঞ 

( চাক্সাঘণাদি ব্রত) যোগধজ্ঞ (সমাধি ) স্বাধ্যায় যজ্ঞ ( বেদপাঠ ) ও জ্ঞানযজ্ 

/ শাল্তার্থজ্ঞান ) এই কয়েকটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিযা থাকেন ॥ 

৭-_-4 
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৩০ | সর্রেহপ্যেতে যজ্ঞবিদে। বজ্কক্ষয়িত কলাষাঃ | 

বঙ্শিষ্াম্বৃতভূজে! ঘান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ 
৩১। নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞশ্য কূতোহন্যাঃ কৃরুনর্তম ॥ 

৩।৩১। [ অন্ধযঃ ] এতে সর্বেব এব যজ্ঞবিদঃ ( যজ্ঞজ্ঞাঃ) যক্ঞক্ষয়িতকলষাঁঃ 
(যজ্জনাশিতপাঁপাঁঃ) যজ্ঞশিষ্টামৃতডুজঃ (তে) সনাতনং ব্রঙ্গ যাস্তি, 
হে কুরুসন্তম ! অয়ং লোক£ অধজ্ঞন্ত ন অন্তি, কত অন্ঃ (লোক ইত্যর্থঃ )॥ 

হোনং ভাবদুস্তীত্যর্থঃ | তছুভুং যোগশাস্ত্রে -“্বথা যথ। সদাভ্যাসা- 

স্মননঃ স্থিরতা ভবে । বাধুবাক্কাবদু্ানীং |স্থবতা চ তথা তথেশত ॥ 
৩০-__৩১। স্বামিটা ।_তদেবমুন্তানীং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং 

ফলমাহ-_সর্বেপ্যেত ইতি | বজ্ঞ'ন্ পিন্দস্তি লতন্ত ইতি যজ্ঞবিদে' 
ষক্ঞক্ঞা] ইতি বা, যজ্েঃ ক্ষযিতং নাঁশিতং কলাষং যৈঃ তে, যজ্ঞান্ 
কত্বাবশিষ্টকাঁলেইনিষিদ্ধমননমমূতবপং ভুগজত ইতি তথা তে, সনা ৩নং 
নত্যং বর্গ জ্ঞানদারেণ প্রাপুবন্তি * | তদকরণে পোষমাহ-_ 
নঘমিতি। অযমন্নহনখোহপি মন্ষলোকোইযজ্ঞস্ত বন্্ানুষ্ঠান- 
রহিতন্ত নান্তি, কুতোহন্তে। বহুন্ুখঃ পরলোকঃ, 'অতো। যক্ঞাঃ 
সর্দথণ কর্তৃব্যা ইত্যর্থঃ | 

২৯»। কেহ কেহ প্রাণবৃন্তিতে অপানবৃন্তিকে আহুতি প্রদান কবিয়! পূরক 
তপানবুত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আনুতি প্রদান কবিয়া বেচক এবং প্রাণ ও অপানের 
গি রোৌধ করিয়া কুম্তকরপ প্রাণায়াম করেন ; আব কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়, 
ক্ষীযমাণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় দ্বারা হোম করিযা থাকেন ॥ 

৩৭। এই সকল বজ্ঞবেস্ত। যজ্ঞ দ্বাব। (নস্পাপ হন এব” যজ্ঞশেষদপ অমৃত 
ভোজন করত সনাতন ব্রন্দকে লাভ কবেন ॥ 

৩১। হে কুকসন্তম! বজ্ঞহীন ব্যন্কিব পবলোকের কথা দূরে খাঁনক 

ইহলোকও নাই ॥ 

* যখোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্ঠেন কাঁলেন চোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত 
তত যজ্ঞশিষ্টান্বতভুজো গচ্ছন্তি চিরন্তন ব্রহ্ম, মুমুক্ষবশ্চেৎ কালক্রমাপেক্ষয়েতি 

শব্দসীমর্থ্যাৎ গম্যতে। 

০ 
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৩২ | এবং বনুবিধা যজ্ঞা বিতত। ব্র্ধণে! মুখে । 
কম্মজান্ বিদ্কি তান্ সর্ববানেবং জ্ঞাত! 

বিমোক্ষাসে ॥ 
৩%। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্বজ্ঞাজ, জ্ঞানঘজ্ঃ প্রন্তপ। 

সর্ববং কম্মাথিলং পার্থ জ্ঞান পরিদমাস্যতে 

৩২। [ অন্ববঃ ] বক্গণঃ (বেদশ্য) মুখে এবং বগবিধা বজ্ঞা বিততাঃ (বিস্তীর্ণা2) 
তান্ সর্ববান্ কর্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞতব। (সংলাবাৎ) বিমোক্ষ্যাম । 

৩৩। | অন্বযঃ 1] হে পরস্তপ ! দ্রব্যমযাঁৎ বঙ্গাৎ জ্ঞানবজ্ঞঃ শ্রেধান্, ( ঘন্মাৎ) 
হে পার্থ! সর্বম্ অখিলং কর্ম (ফলসহিতং) জ্ঞানে পবিনমাপ্যতে অেস্তবতি) " 

৩ 1 স্বামটী।_ জ্ঞানযঞ্জঞং স্তোতৃমন্তান্ যজ্জান্রপসংহবতি_- 
এবং বুবিধ! ইতি | ব্রদ্ধণে। বেদ নাথ বততা বেদেন সান্সণা- 
দ্রভিতা ইন্যার্থঃ, তথাপি শান্ সব্বান্ পাঞ্সনঃকায়কর্্মজনিতা- 
নাত্মস্ববপসংস্পর্শরাহত।ন্ পশিদ্ধি জানী হ, আত্মনঃ কর্ণোহগোচর- 
স্বাৎ, এবং জ্ঞাত জ্ঞীননিষ্টঃ সন সংদাঁবাদিনুন্তেশ ভপিষ্যস ॥ 

৩৩।  স্বামিটা।-__কর্মমথজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্স্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ-__- 
শ্রেখানিতি।  দ্রব্যময়াদনাত্মন্যাপারজন্যাদৈবাদিষক্ঞাজ জ্ঞানবজ্ঞঃ 
শান শ্রেষ্ঠটঃ, যগ্কপি জ্ঞানম্তাশি মনোব্যাপারাপীনত্বমন্তোনয, 
তথাপ্যাত্মস্ববপস্ত জ্ঞানসা পরেণামে 'অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্তত্ব- 
[মতি দ্রব্মবাঁ।দ্বশেষঃ | শ্রেষ্টতে হেতুঃ_-সর্ঘং কশ্ধাখিলং ফল- 
সাহ হং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তভবতীতার্থঃ। "সর্ববং তদাভলমেতি 

তে সৎ কিঞ্চিৎ প্রজা সাধু কর্বস্তী”তি শ্রুতেঃ 

৩২। এইবপ তৃরি ভূবি যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, তৎসমুদ্রাযই কন্প 
হইতে উৎপন্ন, তূমি এইরূপ অবগত হইয| ( জ্ঞাননিই হইলে ) মুক্তিলাভ করিবে ' 

৩৩। হে গরন্তপ॥ ফলের সহিত সমুদ্রায় কর্ম জ্ঞানের অন্তভূতি আছে, 
অতএব হে পার্থ! ত্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ॥ 
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৩৪ । তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়!। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ॥ 

৩৫। যজজ্জাত্বা ন পুনন্মোহমেবং যাস্তসি পাগুব |; 
যেন ভূতীন্যশেষেণ দ্রেক্ষ্য শ্াত্মন্যথে। ময়ি ॥ 

৩৪। [ অন্বয়ঃ] প্রণিপাতেন পবিপ্রশ্নেন ( কোহহং কথং বদ্ধোহম্মি, কেনে'- 
পায়েন মুচ্যেষমি্যার্দিজিজ্ঞাসয়া। ) সেবযা (চ) তৎজ্ঞানং বিদ্ধি, জ্ঞানিনঃ তত্ব- 
দর্শিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি ॥ 

৩৫। [ অন্বয়ঃ |] হে পাব ॥। যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন 

ঘাস্তসি, ঘেন হূতানি আস্মনি অথে! ( অনন্তবং ) মধি চ অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি । 

৩৭। স্বামিটা । _ এবন্তাত্মজ্ঞানে সাধনমাভ তর্দতি | ওক, 
জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্র,স্বীতার্থ:। জ্ঞানিনঃ গ্রনিপাতেন দ'বং 
নমস্কারেণ, ততঃ পবিপ্রশ্নেন_কুতোইয়ং মম সংসারঃ কথং ক? 
নিবর্ততে ইতি মনংপরিপ্রশ্নেন, সেবা গুকশুশ্রাষা চ জ্ঞানিন? 
শান্তজ্ঞান্ত ্ রদধিনোৌহপবোক্ষান্ুভবসম্পন্নাশ্চ * তে তুভ্যং জ্ঞান 
মুপদেশেন সম্পাদয়িষাস্তি ॥ 

৩৫। স্বামিটা ।-_জ্ঞানফলমাহ-_যজজ্ঞাত্বেতি সার্দন্ত্রভিঃ | 
যজ্ঞানং জ্ঞাত্ব! প্রাপ্য পুনব্রন্ধুবধ[দিনিমিন্তং মোহং ন প্রাগ্দাসি' 
তত্র হেতুর্ষেন জ্ঞানেন ভূভানি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিগ্ঠাবিজূম্তিতানি 
আত্মগ্ঠেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তবম্ 'ভাম্মানং মধি 
পরমাত্ন্তশেষেণ।ভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থ2 ॥ 

৩৪ । প্রণিপাত, প্রঃ ও সেব! দ্বার! জ্ঞান শিক্ষ। কর: তত্বদশী জ্ঞানীর 
তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন ॥ 

৩৫। যে জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজানত মোহে 
অভিভূত হইবে না, জ্ঞানদ্বার! তুমি নিজ আত্মাতে সমুদার জীবকে অভিন্ন 
অবলোকন করিয়া পরিশেষে পবমাত্মন্বরপ আমানে স্বীম আত্মাকে অভিন্ন 
দেখিবে ॥ 

সন্যগ দশিভিকপদিষ্টং জ্ঞানং কাধাক্ষমং ভবতি নেতরদিতি ভগবতো মতম্। 
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৩৬ । অপি চেদসি পাঁপেভাঃ সর্বেবভাঃ পাপকৃত্তমঃ | 

সর্ববং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃর্জিনং সন্তরিষ্যানি ॥ 

৩৭ যখৈধাংদি সমিদ্ধোহগ্নির্ভন্মনাৎ কুরুতেহজ্জুন। 

জ্কানাগ্নিঃ সর্ববকন্মাণি ভন্মনাৎ কুরুতে তথা ॥ 
৩৬। | অস্বয়ঃ] (ত্বং) সর্ববভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ চে (যদি ) পাপকুত্তমঃ 

অসি, ( তথাপি ) সর্বং বৃূজিনং ( পাঁপনমুদ্রং ) জ্ঞানপ্রবেন এব সন্তরিষ্যসি ॥ 
৩৭। [ অন্থয়ঃ] হে অজ্ঞুন! যথা সমিদ্ধঃ (জলিতঃ) অগ্নিঃ এধাংদি 

( কান্ঠানি ) ভন্মসাৎ কুর্ুতে, তথা জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ব্বকন্মীণি (প্রীরন্ধকর্মমফলব্যতি- 
বিক্তানি ) তন্মসাৎ কুরুতে ন ॥ 

৩৬। স্বামিটা।__কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্বেভ্যোহপি পাপ- 

কাবিভ্যো যদ্পি অতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্ধং পপ- 

সমুদ্রং জ্ঞানগ্নবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ 
৩৭। স্বাঁমিটী!-__সমুদ্রবৎ স্থিতস্তৈব পাপস্ত অতিলজ্ঘনমাত্রং 

ন তু পাপস্ত নাশ ইতি ত্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ--যখৈধাংসীতি | 
এধাংসি কা্ঠানি প্রদীপ্তোহগ্রির্থা তক্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞান- 

স্ববপোইগ্রিঃ প্রারন্ধ কর্মফলবাতিরিক্তানি সর্বাণি কন্্াণি ভন্মী- 

কবোতীতার্থঃ ॥ 

৩৬। যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা! অধিক পাঁপীও হও, তথাপি সেই 
জ্ঞানরূপ ভেলাদ্ীর! সমস্ত পাপসিন্ধু হইতে অনায়ানে উত্তীর্ণ হইবে ॥ 

৩৭। যেমন গ্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠসমুদীয়কে ভন্মাবশেষ করে, সেইরূপ 
জ্ঞানাগ্রি সমুদয় কর্ম ভম্মীভূত করিয়! থাকে ॥ 

* ভন্মসাৎ কুরুতে নির্ব্বিজীকরোতীতার্থঃ। নহি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগরিঃ সর্বব- 
কর্মাণি ইন্ধনবৎ ভশ্মীকর্ত,ং শক্রোতি, তন্মাৎ, সম্যগ্দর্শনং সর্ব্বকর্মণীং নিবাঁজতে 
কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ । 
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৩৮ ! ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে | 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 

৩৯। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেক্ড্রিয়? | 

জ্ঞানং লব্ধ পরাং শান্তিমচিরেণ।ধিগচ্ছতি ॥ 
৩৮। [ অন্থয়ঃ ] হি ( যম্মাৎ ) ইহ (তপোযোগাদিধ্) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং 

ন বিদাত, তত ( তম্মাৎ ) কালেন যোগসংসিদ্ধঃ আত্মনি স্বয়ম্ ( এব ) বিন্দতি ॥ 

৩৯। [ অন্বয়ঃ ] শ্রদ্ধাবান তৎ্পবঃ (তদেকনিষ্ঠ:) সংযতেত্টিয়ঃ জ্ঞান, 
লভতে. জ্ঞানং লব্ধ 1 অচিবেণ পবাঁং শাস্তিম্ অধিগচ্ছতা 

৩৮ স্বামিটা।- তত্র হেতুমাহ--নহীতি | পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ 
ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুলাং নাস্তেব, তহি সর্বেহপি 
-কমিতি আত্মজ্ঞানমেব কিং নীভান্থস্তীত্যত আহ--ততৎ স্বমমিভ্ি 
সার্দেন' তাআমবিষবে জ্ঞানং কালেন মহত। কর্ম্মযৌগেণ সংসিদ্ধে 
যোগ্যতাং প্রাপ্ত; সন্ স্বপ্ুমেবানাধাসেন লভতে ন তু কর্মযোগং 
বিনেত্যর্থঃ ॥ 

৩৯। স্বামিটী|__কিঞ্চ শ্রদ্ধাবাঁনিতি ৷ শ্রদ্ধাবান্ গুবপ দিষ্টে 
হর্থে আস্তি ক্যবুদ্ধিমান্, তৎপবস্তদে কনিষ্ঠঃ দংযতেক্দ্রিষ্চ তজজ্ঞানং 

লভতে নান্ঃ, অত; শ্রদ্ধাদিসম্পন্তা। জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্্মাফোগ 

এব শুদ্ধযর্থমনুষ্টেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরস্ক ন তস্ত কিঞ্চিৎ কর্তবা- 

মিত্যাহ_ জ্ঞানং লন তু 'অচিরেণ পরাং শান্তি মোক্ষং 
প্রাপ্রোতি ॥ 

শা শশা শশা পাশিপস্পাা | আজ 

৩৮। ইহলোকে জ্ঞানের স্ঠায় গুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুযুক্ষু ব্যক্তি 
কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয| কালক্রমে আপনা হইতেই আত্মজ্ঞানলাভ করেন ॥ 

৩৯। যে ব্যক্তি গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুতষাপরায়ণ ও জিতেক্রিয় তিনিই 
জ্ঞানলাভ করিয়! অচিরাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হশ ॥ 



চতুথোইধ্ারঃ | ১০৩ 

৪০ | অজ্ঞরশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যাতি | 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে! ন স্খং সংশয়।তনঃ ॥ 

৬১1 যোগনংন্যস্তকন্মীণং জ্ঞানস্িন্নসংশয়ম্। 
আত্মবন্তং ন কন্মাণি নিবপ্ুন্তি ধনগ্জয় ॥ 

৪৪ [ অন্বয়ঃ ] অজ্ঞ অশ্রদ্দধধানঃ সংশযাত্মা বিনগ্ততি, স্ংশযাঝ্মনঃ অয়ং 

লোকঃ ন অন্তি, নচ পবঃ (পবলোকঃ ) ন চ সুখম্ (অস্তি )॥ 
৪১। [ অন্থয়ঃ] হে ধনগ্রয়! যোগসন্যন্তকর্মীণং জ্ঞানসঞ্িন্নসংশযম্ আত্মবস্তং 

( জিতেক্র্রিংং ) (জনং) ,কন্মাণি (গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কাঁধ্যাণি) ন নিবধুস্তি, 
(ইষ্টানিষ্টানি শরীরেক্দ্িষবিষধপ্রাপকানি ভবস্তীত্যর্থ: ) ॥ 

«০ | স্বামিটী|-জ্ঞানাধিকারিণমুক্বা তন্বিপরীতমনধিকাবিণ- 
মাহ _অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞে। গুবপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ জ্ঞানে 
জাতেইপি তত্র অশ্রনদ্দধাঁনণ্চ, জাতারামপি অদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ 
বেতি সংশবাক্রান্তচিন্তশ্চ বিনগ্ঠতি স্বার্থাদ ভ্রপ্ততি, এতেষু ত্রিঘ্ঘপি 
সংশয়াত্মা সব্বথা নশ্ততি যতস্তম্ত।বং লোকে নাস্তি ধনীর্জন- 
।ববাহাদ্যলিদ্ধেঃ, ন চ পৰ্লোকো ধন্মম্তানিষ্পত্তেঃ,। ন চ সুখং 
সংশয়েনৈব ভোগন্তাপ্যসম্তবাৎ ॥ 

৪১। স্বামিটী ।__অব্যায়দ্বযোক্তাং  পুর্বাপরভূমিকাভেদেন 
কর্মজ্ঞানমযীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্টামুপসংহরতি-_যোগেতি দ্বাভ্যাম্। 
যৌগেন পরমেশ্বরারাধনবপেণ তক্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতাঁনি কন্মাণি 
যেন তং পুকষং কর্্াণি স্বকলৈর্ন নিবধুতি, অতশ্চ জ্ঞানেন 
'মাতআ্সববৌধেন কত্র1 সংছিন্নঃ সংসারে! দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যন্ত' 
তমাত্মবস্তমপ্রমাদিনং' কর্মাণি লোঁকসগগ্রহার্থানি স্বাভাবিকাঁনি 
ন নিবধবত্তি ॥ 

৪০। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্বা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; 
সংশয়াত্ার ইহলোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং হুখও নাই ॥ 

৪১। হেধনগ্য়! যিনি যোগম্বার৷ কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বার! 
সংশয় ছেদন করিয়াছেন ; কর্মফল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বন্ধ করিতে পায়ে না ॥ 



১০৪ শ্রীমস্তগবদগীতা৷ | 

৪২। তন্মাদজ্ঞানসম্ভৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাপিনাত্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠটোতিষ্ঠ ভারত ॥ 
ইতি......জ্ঞানবিভাগষোগে! নাম চতুর্থোহধ্যায়ত ॥৭ 

৪২। [ অন্থয়ঃ ] তম্মাৎ আত্মনঃ (্বস্ত) অজ্ঞানসম্তৃতং হতস্থম্ এবং সংশয়ং 

জ্ঞানাসিনা (বিবেকখডেগন ) ছিত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ ( আশ্রয়) হে ভারত! 

উত্তিষ্ট ( যুদ্ধায় উদ্যমং কুরু ) ॥ 

৪২। স্বামিটা।_-তত আহ--তন্মাদজ্ঞনেতি। যন্মাদেবং * 

তম্মাদরাত্মনোইজ্ঞানেন সম্ভৃতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোঁকাদি- 

নিমিভুং দেহাত্মবিবেকজ্ঞীনথঞ্গোন ছিত্বা কর্্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয় । 
তত্র চ প্রথমং প্রস্ততায় বুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত ইতি ক্ষত্রিষত্েন 

যদ্স্ত ধন্ম্যত্বং দর্শিতম্॥ 

পুমবস্থাদিভেদেন কন্মজ্ঞানমযী দ্বিধা । 
নিষ্টোন্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সঞ্চিদম্ । 

ইতি চতুথো শুধ্যায়ঃ !|৪ 

৪২। অতএব আত্তজ্ঞানরূপ অসিদ্বার জদয়নিছিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয় 

ছেদন করিয়। কর্মযোগ অনুষ্ঠানকর। হে ভারত ! উঠ ! 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ 

স. ষস্মাৎ কর্মযোগানুষ্ঠানাৎ অশ্ুদ্ধিক্ষয়হেতুকঞ্জানসংছিন্নসংশয়ে। ন নিবধাতে 

কর্ম্মভিজ্ঞ 'নাপ্সিদগ্ধকর্ণত্বা দেব, ষম্মীচ্চ জ্ঞানকর্্মামু্ঠানবিষয়ে সংশন্পবান্ বিনশ্তি 

তশ্মাদ্দিতি। 



পঞ্চমোবধ্ধ্যায়ঃ 

অর্জুন উবাচ-_ 

১। সন্ন্যাসং কন্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংশসি | 

যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রহি স্নিশ্চিতম্ ॥ 
১। | অন্বয়ঃ ] অজ্ভুন উবাচ, হে কৃষ্ণ! কর্ণীং সন্ন্যাসং (ত্যাগম্) উক্ত) 

পুনঃ যোগম্ ( অনুষ্ঠাৰং ) (চ) সংশসি (কথয়সি) এতয়োঃ ( উভয়োঃ ) যৎ মে (মম) 

শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্করং) তৎ একং স্থনিশ্চিতং ব্রুহি ” ॥ 

১। স্বামিটা |--*নিবাধ্য সংশয়ং জিষ্কোঃ কন্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ । 

জিতেন্দিয়স্ত চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥” অজ্ঞানসভভৃতং সংশয়ং 

জ্ঞানাসিন৷ ছিত্বা কর্ম্মযোগমা তিষ্টেত্যুক্তং, তত্র পূর্ববাপরবিরোধং 

মন্বানোইজ্জুন উবাচ--সংন্যাসমিতি। 'বস্ত্াত্মরতিরেব স্তা”দিত্যাদিনা 

“সর্বং কর্ম্মাথিলং পার্থে ত্যা্দিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্মমসংন্যাসং কথয়সি, 

'জ্ঞানামিন। সংশয়ং ছিত্বা যোগমাতিষ্ঠেখতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি। 

ন চ কর্মসন্ন্যাদঃ কর্ম যৌ গশ্চৈকশ্তৈকদৈব সম্ভবতে। বিরুদ্ধশ্বরূপত্বাৎ, 

তম্মাদ্তেয়োর্মধধ্যে একন্ডিন নুষ্ঠাতব্যে সতি মম ষৎ শ্রেয়ঃ স্থনিশ্চিতং 

তদেকং বহি ॥ 

১। অজ্ঞুন কহিলেন--হে কৃষ্ণ ! তুমি কর্ধ-সন্যাস (কর্মৃত্যাগ) ও কর্মুষোগ 
উভয়ের কথাই কহিতেছ ; এক্ষণে আমার পক্ষে উভয়ের মধো যাহা শ্রেয়ন্কর, তাহ 

অবধারিত করিয়। বল ॥ 

% কর্মপরিত্যাগে কর্ণানঠানে চ ভবতা৷ বিধেয়ত্বং প্রদর্শিতম্। তয়োরেক- 
পুরুষানুষ্ঠানাসস্তাবাঁৎ ষদনুষ্টানেন মম শ্রেয়োইবাপ্তিঃ স্তাৎ, তশ্লিশ্চিত্য মামুগদিশ 
ইতি ভাবঃ। 



১০৬ শ্লীমদ্তুগবদগীত1 । 

শ্রীভগবানু বাচ-_ 

২। সন্ন্যাস কন্মযোগন্ছ শিঃশ্রেয়ন করাবুভৌ | 

তয়োস্ত কন্মনন্ত্যানাৎ কর্দযোগে। বিশিষ্যতে ॥ 

ও। জ্ধেয়ঃ সনিত্যপন্ন্যাপী যো ন ছেষ্টি ন কাঙক্তি | 

নিদ্বন্বো হি মহাবাহো স্থথং বন্ধাৎ প্রযুচাতে ॥ 
২। [অন্থঃ ] শ্রীভগবান্ উবচ,_-সংস্যাঁসঃ কর্ম যোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেষস- 

করৌ (মোক্ষপ্রদৌ ) তয়োঃ তু কর্মুসন্ন্যাসীৎ কর্দ্মযোগঃ বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠো। ভবতি) ॥ 

৩1 [ অন্যযঃ ] যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাজ্ষতি, সঃ নিত্যসন্ন্যাসী তেরযঃ, হি (যম্মাৎ) 
হে মহাবাহো ! নিদ্বন্থঃ ( জনঃ ) স্থধমূ ( অনাধাঁসেন ) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

২। স্বামিটী।--অত্রোন্তরং শ্ীভগবান্তবাচ-_সংন্তাস ইঠি। 
অয়স্ভীবঃ _-ন হি বেদান্তবেগ্তাক্স তত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি, 
যতঃ পুর্বোক্তেন সংন্তাসেন বিনো+ঃ স্তাং,অ পিতু দেহাতআ্রীভিমানিনং 
ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশৌকমোঠ'দিকতমেনং সংশয়ং দেহাতআ্মবিবেক- 

জ্ঞানাদিন। ছিত্বা পরমাস্মজ্ঞানোপাযভূতং কর্মযোগমাতিষ্টেতি 
ব্রবীমি। কর্খমযোগেণ শুদ্ধটিত্তগ্তাত্স তত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপবি- 
পাকার্থং জ্ঞাননিষ্টাঙ্গত্েন সন্ন্যাপঃ পুর্ববমুক্তঃ, এবঞ্চ সতাঙ্গ- 
প্রধানয়োর্ব্িকল্পাধোগাৎ সংন্তানঃ কর্ম যোগশ্চেত্যে তাবুভাবপি 
ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেৰ নিঃশ্রেয়্লং সাঁধযতঃ, তথাপি ভু 
তয়োম্প্যে কর্ম নংন্যাসাং সকাশাত কর্্মযোগে। বিশিষ্ট! ভবতীতি ॥ 

৩। স্বামিটা।__কুত ইত্যপেক্ষারাং সংন্যাদিত্বেন কর্ম্মষোগং 
স্তবংস্তস্ত শ্রেষ্ঠত্বং দর্শরতি_-জ্ঞেয় ইতি । বাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন 
পরমেশ্বরার্থং কর্দাণি যোইমুতিষ্ঠতি , স নিত্যং কর্্ানুষ্ঠানকালে২ পি 

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, কর্মাত্যাগ ও কর্ম্যোগ উভয়ই মুক্তির কারণ ; 
কিন্তু তন্মধ্যে কর্মমত্যাগ্ন অপেক্ষ! কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ 
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3। সংগ্ব্যযোগে পৃথগ্রালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ । 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিবন্দতে ফলম্ ॥ 

৪ | [ অন্বয়ঃ] বাঁলাঃ ( অজ্ঞাঃ ) সাঙ্যযৌগোৌ পৃথক্ (ইতি ) প্রবদস্তিঃ ন ভূ 

*০ুতাঃ, (উভযোম্ধ্যে ) একম্ অপি আস্থিতঃ ( সন্) উভযোঃ ফলং বিন্দতে ॥ 

সংন্যাসীত্যেব জেয়ঃ | তত্র হেতুঃনিদ্বন্দো। বাগদ্ধেষাদিদ্ন্দ্শূন্যো 

হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা স্থখমনাযাসেনৈব ধন্ধাৎ সংসারাৎ 

প্রমুচ্যতে ॥ 

৪, স্বামী ।_-যম্মীদেবমঙ্গ প্রধানত্বেনোভয়ৌববস্থাভেদেন 

ক্রদসমূচ্চবঃ, অতো [বিকল্পমঙ্গীকৃতা উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ হাত প্রশ্বো- 

হল্জীনীমেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ-__সাজ্যযৌগাকিতি। সাজ্য্য- 

শন্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাঁচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়ৃতি, সংন্যাসকন্ধব- 

দোশাবেকফণৌ সন্তে পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বাল] অজ্ঞা এব গ্রবদন্তি 

ন তু পপ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ-_ অনরোরেকমপি সম্যগাস্থিতঃ আশ্রিত- 

বান্ুুযোঃ ফলমাপ্সোতি। তথাহি কর্্মযোগং সম্যগন্ তিষ্টন্ শুদ্ধচিত্তঃ 

সন্ জ্ঞানদ্বারা বছুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদিন্দতীতি, সংন্যাসং 

*ম্যগাস্থিতোইপি পুব্বমন্ুষ্ঠিতস্ত কম্মযোগস্তাঁপি পরম্পররা জ্ঞানদ্বার। 

যং উভযোঃ ফলং কৈবল্যং তদ্িন্দতীতি ন পৃথকৃফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ॥ 

৩। বাহাব দ্বেষ নাই ও আকাঁঙ্ষ। নাই, তিনিই ( কর্মানুষ্ঠানকালেও ) 
নিত্য মন্গ্যাসী; কারণ তাদৃশ রাগদেষাদিশন্ত পুরুষেরাই অনাযাসে সংসারবন্ধন 
হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ 

৪ । মূর্খেরাই সন্যাস ও কর্মযোগ এই উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল কছে, কিন্ত 
পঙিতের! এরূপ কহেন না ; বাস্তবিক যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগ এই উভয়ের মধ্যে 
একটারও সম্যক অনুষ্ঠান করেন ; তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন ॥ 
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৫। যৎ সাষ্থ্যৈঃ প্রাপাতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি 
গম্যতে। 

একং সাঙ্ঘযঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 

৬। সন্গ্যাসস্ত মহাবাহে। ছুঃখমাণ্ত মযোগতঃ | 

যোগযুক্তে। মুনিত্রঙ্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
৫। [অহ্বয়ঃ] সাম্বৈঃ (জ্ঞাননিষ্টেঃ) যৎ স্থানং ( মোক্ষাথাং ) প্রাপ্যতে 

যৌগৈঃ ( কন্মযোগিভিঃ) অপি তৎ ( যোক্ষাখ্যম্ ) ( এব) গম্যতে, যঃ সাঁঙ্খাং চ 
ষোঁগং চ একং পণ্ঠতি, সঃ পশ্ঠতি ( স পরমার্থদর্শী ইত্যর্থঃ০) ॥ 

৬। [ অন্থয়ঃ] হে মহাবাহো! অযোগতঃ (কন্মযোগং বিন!) সন্ন্যাস: 
হহখম্ আপ্ত,ং যৌগধুক্তঃ তু মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রীপ্পোতি ) ॥ 

৫| স্বামিটা।--এতদেব স্ফুটয়তি_যৎ সা্যোরিতি। 
সাঁজ্যেজ্ঞননিষ্টেঃ সন্াসির্ভিষৎ স্থানং মোক্ষাধ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষা- 
দবাপ্যতে । যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োহচ,প্রত্যয়ো দ্রষ্টবা- 
স্তেন কম্মষৌগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেইবাপ্যত ইত্যর্থঃ | 
'অতঃ সাঙ্্যঞ্চ যৌগঞ্টৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্ঠতি স এন সমাক্ 
পশ্যাতি ॥ 

৬। স্বামিটা।_যদি কর্্মযোগিনোহপ্যন্ততঃ সংন্যাপেনৈব 
জ্ঞাননিষ্টা, তহি আদিত এব সন্যাসঃ কর্তং যুক্ত ইতি মন্যমানং 
পরত্যাহ-_সংন্যাসস্তিতি। অযোগতঃ কর্্রযোগং বিনা সং ন্যাসঃ 
প্রাপ্তুং ঘঃখং ছুঃখহেতুরশক্য উত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধযভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠীবা 
অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্ত শুদ্ধচিভ্রতয় মুনিঃ সংন্যাসী তূত্ব। অচিরেণ 
ব্হ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাঁতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক কন্ম- 
যোগ এব সন্নযাপাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্ং সিদ্ধম। তদুক্তং বার্তিক- 

৫। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্যাসীর। মোক্ষনামক যে পদ লাভ করেন, কর্্মষোগীরাও 
সেই পদ প্রাপ্ত হন; যিনি নন্গাস ও যোগ উভয়ই একরাপ দেখেন, তিনিই 
বধার্থদর্শা ॥ 
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৭। যোগযুক্তে! বিশুদ্ধান্ত্রী বিজিতাত্মা জিতেন্দড্রিয়ঃ | 
সর্ববভূতাত্মভূতাত্ম। কুর্ববন্নশি ন লিপ্যতে ॥ 

৮। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্তববিৎ । 
পশ্যন্ শুণ,ন্ স্পরশন্ জি্রনশ্নন্ গচ্ছন্ স্বণ্ন্ শ্বসন্। 

৯। প্রলপন্ বিস্যজন্ গৃহুন ন্মিষনিন্ষিন্নপি । 
ইন্ডিয়া ন্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত হাত ধারয়ন্ ॥ 

৭। [ অন্বযঃ ] যোগযুক্তঃ ( কন্মানুষ্ঠানবতঃ ) বিশুদ্ধাস্ম। ( প্রাপ্তসন্তদ্দিঃ ) 
বিজিতাত্মা (বাগঘেষাভ্য।মনাকৃষ্যমাণঃ ) িতেক্দরিয়ঃ সর্বাতৃতাক্সভৃতাক্স! ( সানলধু 
ভুতেৰ্ আত্্মৈকত্বদশী ) (রম) কুর্ববন্ অপি ন লিপাতে (ন মংবধাতে )। 

৮1৯ । [ অন্বযঃ ] যুক্তঃ (সমাহিতঃ) হতবিৎ পগ্ঠন্ শণন্ স্পৃশন্ জি্রন 
অশ্নন্ ( চঞ্জানঃ ) গচ্ছন্ স্বপন্ খসন্ প্রলপন্ (প্রভাবমাণঃ ) বিস্জন্ গৃ্নন্ উদ্মিষন 
দিমিষন অপি উক্জ্িষাণি ইন্টিযার্থেন বর্তুত্তে হি ধাবযন্ (মন্তমানঃ। কিঞ্চিৎ এব 
( অহং) ন করোমি ইতি মন্যেত ( মন্তাতে ) ॥ 

কছিং-পপ্রমাদিনো বহিশ্চিন্তাঃ পিশুনাঃ কলছোত্স্ুকাঃ 

স*ন্যাসিনোহপি দৃপ্যান্তে দৈবনংদুষি তাঁশয়াঃ ॥* হতি ॥ 
৭। স্বামিটা ।_কর্মযোগাদিক্রমেণ ব্রক্ষাধিগমে সতাপি 

তচপরিতনেন কর্মণী বন্ধঃ স্তাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ__যোগঘুক্ত ইতি। 
যোগেন যুক্তঃ মহ এব বিশুদ্ধ আত্ম! চিত্ত যস্ত অত এন লিজিত 
আঁ! শরীরং যেনঃ অত এব বিজিতানীন্দ্রিরাঁণি যেন ততশ্চ সব্বেষাং 
ভূতীনাম'আ্সভূত আত্ম। ষম্ত স লোকসংগ্রচ্ার্থং স্বাভাবিক ব! 
কর্ম কুন্বন্নপি নলিপ্যতে তৈন” বধ্যতে ॥ 

৮/৯। স্বামিটা। কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্িকদ্ধ- 
পপ পা 

৬। হে মহাবাহো! কন্মষোগ ব্যতীত সন্যান ছুঃথপ্রাপ্তিব কারণ, 
কন্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয। অচিরাৎ ব্রহ্গ লাভ করেন ॥ 

+। যিনি যোগযুক্ত হইয| বিশুদ্ধচিত্ত হন, ধাহার দেহ ও ইন্ট্রিয়গণ বশীভূত, 
বাহার আত্ম! সকল ভূতের আত্মস্ববপ, তিনি লোকযাত্র!-নির্ববাহার্থ কম্ম অনুষ্ঠান 
করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না 
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১০ । ব্রঙ্মাণ্যাধায় কন্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। করোতি ঘ; 
লিপ্যতে ন দ পাপেন পদ্মপন্রমিবাস্তসা ॥ 

১*। [ অন্থযঃ ] যঃ ব্রহ্মণি আধাঁয় সঙ্গং ত্যক্ত। কর্মমাণি কবোঁতি, নঃ অস্তন! 
(জলেন) পদ্মপত্রমূ ইব পাপেন ন লিপ্যতে (কেবলং সন্বশ্দ্ধিফলমাত্রমেৰ 
স্তাৎ ইতি ভাঁবঃ) ॥ 

মিত্যাণস্ক্য কর্তৃত্বাভিমানীভাবান্ন বিকদ্ধমিত্যাহ_নৈবেতি দ্বীন্যাম্। 
কর্ম্মযোগেণ যুক্তঃ ক্রমেণ তত্বন্দৃভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ধন্নীপ 
ইন্দিষাণীব্দরয়ার্থেষু বর্তন্থ ইতি ধাব্যন্ বুদ্ধ নিশ্চিন্বন কিঞ্িপ্যহ, 
ন ককোমীতি মন্যেত মনাতে, ভত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাবঘ্র।ণাশনীলি 
চক্ষুবাদিজ্ঞানেন্দরিবব্যাপারাঃঃ গতিঃ পাদযোঃ, স্বাপে। বুদ্ধেঃ, শ্বীসঃ 
প্রাণস্ত, প্রলপনং বাগিকিন্ত, বিসর্গ: পায়ুপস্তযোঃ, গ্রণং হন্তযৌঃ, 
উন্মেষনিমেষণে ৃম্মাখ্যপ্াণস্তেতি বিবেকঃ। এএতানি কর্ম 
কব্বহ্নপি অনভিমানাৎ ব্র্মবিৎ ন লিপ্াতে। তথাচ পারমর্ষং সুত্র 
-_-"তিদধিগমে উত্তবপূর্বাঘয়োরশ্রেষবিনাশৌ তদ্যপদেশাশ্দিতি | 

টি 

বর বিটা | -তঠি যত এ তি 

5 
উতর ৭২ | ব্হ্গণ্যাধার দার বে সনপ্য 
তৎফলে চ সঙ্গং ত্যন্তু যঃ কর্্মাণি করো।তি, অসো পাঁপেন বন্ধ- 
হেতুতরা পাপিষ্েন পুণ্যপাপাক্সকেন কন্মণা ন লিপাতে, বধ: 
পদ্মপত্রমস্তপি স্িতমপি তেনান্তপা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ 

৮৯ | পরমার্থদশী কর্মযোগা দর্শন, শ্রবণ, স্পশন, ঘ্বাণ, অশন ( ভোক্তন) 
গমন, শয়ন, খান, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিযাঁও মনে করেন, 
আমি কিছুই করিতেছি না ; ইন্্রিরগণই স্ব ্ব বিষযে প্রনৃত্ত হই” তছে ॥ 

১*। যিনি আদক্তি পরিত্যাগণূর্বাক ব্রন্গে কন্মফল অর্পণ করিয। কম্ম করেন, 
পদ্মপন্দর্রে জলের ন্যায় তাহাতে পাপ লিপু হয় ন!॥ 
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১১ | কায়েন মনসা! বুদ্ধ্যা কেবলৈরিক্দিয়ৈরপি। 
যোগিনঃ কণ্্ম কুর্ববন্তি সঙ্গং ত্যতযাত্ম শুদ্ধয়ে ॥ 

১২ । যুক্তঃ কর্্মকলং ত্যক্ত; শান্তিমাপ্সোতি নৈষ্ঠিকীম্। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ 

১১। [ অন্বযঃ] কাঁষেন ( শরীবেণ ) মনসা বুদ্ধ কেবলৈঃ » ইন্ড্রিয়েঃ অপি 
যোগিনঃ সঙ্গং তাক্তা আত্মস্তদ্ধয়ে কর্ণ কৃর্ববস্তি ॥ 

১২। [অস্থয়ঃ] যুক্তঃ ( সমাহিতঃ) কর্দফলং ত্যক্ত1 নৈষ্টিকীং শান্তিম্ 
আপ্পোতি, অযুক্তঃ (জনঃ) কামকারেণ (কামপ্রেরিততযা) ফলে সন্তঃ 
(সন) নিবধ্যতে ॥ * 

১ | স্বামিটী-_বন্ধকত্বাভাবমুক্ত॥া মে।ন্বহেতুত্বং দদাচারেণ 
দশবতি-__কাঁরেনতি | কায়েন নাঁনাদি, মনস। ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ব- 
নিশ্চয।দি, কেবলৈঃ কন্মীভিনিবেশরহিতৈরিব্ডিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ভনাদি- 
লক্ষণং কন্মফলসঙ্গং ত্যক্তু। চিত্ত শুদ্ধষে কর্্মযোগিণঃ কর্ম কুর্ববস্তি | 

১২। স্বামিটী-_নন্ু কথং তেনৈব কর্ণ কশ্চিনুচ্যতে 
-শ্চিদ্ধ্যত ইতি ব্যবস্থা, অত আহ-_যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈক- 

নিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যত্তবা কম্্ীণি কুর্ন্নাত্যন্তিকীং শাস্তিং 
মোক্ষং গ্রাপ্পোতি 1 অযুক্তস্ত বহির্মুধঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত 
ফলে আদন্ভে। নিতরাং বন্ধং প্রাপ্পোতি ॥ 

১১। কর্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধিব নিমিত্ত কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক 
শবীর, মন, বুদ্ধি ও কন্মাভিনিবেশশন্য ইন্জিয়দ্বার! কর্মানুষ্ঠান করেন। 

১২। পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া, কৈবল্য ( মোক্ষ ) 

প্রাপ্ত হন: কিন্তু ঈশ্বর-নিষ্ঠাবিমুখ ব্যক্তি কীমনাবশতঃ ফলপ্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয়| 

স কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকমভিসন্বধ্যতে ইতি পৈশাচভাষ্যম্। 

1 সত্তবগুদ্ধিজ্ঞানপ্রা প্রিসর্ববকর্মসংস্যাজননিষ্ট।জ্রমেণ ইতি বাক্যশেষঃ। 



১১২ শ্রীমস্তগব্দগীত। | 

১৩। সর্ববকর্্মীণি মনস। সংন্যস্তাস্তে স্থখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কৃর্ববন্ন কারয়ন্ ॥ 

১৪। ন কর্তৃত্বং ন কর্্মাণি লোকম্ত স্যজতি প্রভূঃ ॥ 
ন কন্মফলনংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ 

১৩) [অঙ্থয়ঃ] বশী (যতচিত্তঃ) দেহী ( জনঃ) মনস সর্ব্বকর্মীণি সংস্তস্থ 
হুখং (যথ| স্তাৎ তথ। ) নবদ্বারে পুবে ন এবকৃর্ববন্ ন ( এব) কাবধূন আন্তে ॥ 

১৪। [ অহ্য়ঃ ] প্রভৃঃ (ইশ্বর) লোকস্ত কর্তৃত্ব ন সথজতি, কশ্ীণি ন 
(হথজতি) কর্মফলসংযোগং (চ) ন (স্জতি ), স্বভাবঃ ( অবিদ্যা। ) তু ( কর্তৃত্বাদি- 
রূপেণ ) প্রবর্ততে ॥ রঃ 

১৩। স্বামিটা --এবং তাবৎ চিত্তশ্ত দ্বশূহ্াস্তা সন্যাসাং 
কর্্মযোগো! বিশিষাতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্, উদ্দানীং শুদ্ধচিভশ্ 
সন্নযাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহু সর্বকর্ম্মাণীতি । বশী যতচিন্ঃ সব্ধ কম্মা পি 
বিক্ষেপকাণি মনসা! বিবেকযুক্তেন সন্ন্ত সুখং যথা ভবতি এবং 
জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে, ক আস্ত ইত্যত 'আভ--নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে 
কণোঁ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিবোগতাঁনি অধোগতে দ্বে পায়ুপস্থপে 
ইত্যেবং নবদ্বাবাপি যক্ষিন্ পুবে পুরবদহঙ্কাবশূন্টে দেহে দেতী 
অবতিষ্ঠতে, অহঙ্কারাভাবাদেব স্বরং তেন দেহেন নৈব কর্বন্ মম- 
কারাভাবাচ্চ ন কারযন্নিতি অশুদ্ধচিত্ত দ্যাবৃত্তিকক্তা, অ শুদ্ধচিন্তো 
হি সংন্যন্ত পুনঃ করোতি কাবয়তি চ, ন ত্ববং তথা, অতঃ স্থখমাস্ত 
ইত্যর্থঃ ॥ 

১৪। স্বামিটী।_*নন্থু “এষ এব সাধু করব কাররতি তং 
খমেভ্যে। লোকেভ্য উন্নিনীষফত; এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি শং 

জন 

যমেত্! লে।কেছ্যোহধে। নিনীষ ত৮ ইত্যাদি শ্ুতেঃ পরমেশ্বরেশৈব 

১৩। জিতেম্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদায় কশ্ম পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বাববি শিক 
দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং কর্ধে প্রবৃত্ত হন না৷ এবং অগ্ঠাকেও 

প্রবর্তিত করেন না ॥ 
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১৫। নাঁদত্তে কম্তচি পাঁপং ন চৈব স্থকৃতং বিভুঃ। 
অজ্জানেনারতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ 

১৫। [ অন্বপ্ঃঃ ] বিভূঃ কম্যচিৎ (ভক্তন্তাপি) পাপং ন আদত্তে, ন চ এব স্ুকৃতম্ 

োদত্রে) অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আৰৃতং, তেন ( হেতুন। ) জন্তবঃ ( জীবাঃ) মুহস্তি ॥ 

সুভীশুভফলেষু কর্ধন্থ কর্তৃত্বেন প্রসজযমানোহস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং 
তানি কর্ম্মীণি ত্যজেত, ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্ত- 

্তভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চে, এবং সতি বৈষম্যনৈঘ্ব ণ্যাভ্যামীশ্বরস্তাঁপি 
প্রয়োজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসন্বদ্ধঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ_-ন কর্তৃত্বমিতি 
দ্বাত্যাম্। প্রতুরীশ্ব্রে৷ জীবলোকস্ত কর্তৃত্বাদিকং ন স্থজতি, কিন্তু 
জীবন্ত স্বভাবোহবিছ্ৈব কর্তৃত্বাদিকপেণ প্রবর্ততে, অনাগ্ঠবিগ্ভাক।ম- 
বশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্মুন্থ নিযুউ.ক্তে, ন তু স্বয়- 
“মব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাঁদয়তীত্যর্থঃ ॥ 

১৫। স্বামিটী ।-যন্মাদেবং ত্মান্নাদত্ত__-ইতি | প্রযোজকোইপি 

সন্ প্রভৃঃ কম্তচিৎ পাঁপং সুতঞ্চ নৈবাঁদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ 
__বিভুঃ পরিপৃর্ণঃ আগ্তকাম ইত্যর্থঃ | যদি হি স্বার্থকামনয়া কাব- 
যেত্তহি তথা শ্তাৎ, ন ত্েতদন্তি; আপ্তকামস্তৈবাচিস্ত্যনিজমারযা 
হত্তৎপূর্বকর্্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ। নন ভক্তানন্নগুহতোহভক্তা- 

নিগৃহ্ৃুতশ্চ বৈষম্যোপলম্তাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ-__অজ্ঞানে- 
নেতি। নিগ্রহোহপি দণ্ডরূপোহনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র 
সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবস্তৃতম্ জ্ঞানমাবৃতং, তেন হেতুনা জন্তবো 
্গীব মুত তি বৈষমাং মন্স্ত ইতার্থ ॥ 

১৪। িশবকর্ত ঈশ্বর জীবলোকের কর্তৃত্ব ও কর্দসকল সৃষ্টি করেন না এবং 
কাছাকেও কর্মফলভোগী কবেন ন| ; স্বভাবই তৎসমুদযের প্রবর্তক ॥ 

১৫। জীখ্বর কাহারও পীপ ব! পুণ্য গ্রহণ করেন ন।; জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত 
হয বলিয়া, জীবমফল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে | 



১১৪ শীমত্তগবদগীতা | 

১৬ 1 জ্ঞীনেন তৃ তদজ্জানং যেষাঁং নাশিতমাত্বনঃ | 
তেষামাদিত্যবজ-জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরমূ ॥ 

১৭। তদ্বুদ্ধয়স্তদা আ্বানস্তনিষ্ঠান্তৎপরায়ণাঃ | 
তি 

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃতিং জ্ঞানশিধুতকলাধাঃ ॥ 
১৮ বি্যাবিনয়সম্পন্ধে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 
১৬। [ অন্থয়ঃ] আত্মনঃ জ্ঞানেন তু যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তৎ 

জ্ঞানং ( কর্তৃ) পরং ( পরমার্থতত্বম্) আদিত্যবৎ ( ্ যবৎ ) প্রকাশয়তি ॥ 
১৭। [ অন্বমঃ ] তদ্বুদ্ধ্;ঃ তদাত্মানঃ তন্িষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ জ্ঞাননিধূ ত- 

কল্যষাঃ ( জ্ঞাননাশিতপ।প্মানঃ ) অপুনবাবৃত্তিং ( ন পুনদে'হসম্বন্ধাং ) গচ্ছ্তি ॥ 
১৮। [ অন্বয়ঃ ] বিছ্াবিনয়সম্পন্নে ( উত্তমসংস্কীরবতি ) ব্রাহ্ধণে গৰি হস্তিনি 

শুনি (কুকুরে ) শ্বপাকে ( চণ্ডালে ) চ এব পও্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ( ভবস্তি ) ॥ 

১৬। স্বীমিটা | জ্ঞানিনস্ত ন মৃহ্স্তীত্যাহ-_জ্ঞানেনেতি । 
আত্মনো৷ তগবতো জ্ঞানেন যেষ1ং তদ্বষম্যোপলম্তকমজ্ঞানং নাশিতং, 
তজ্জ্ঞানং তেষামক্ঞানং নাশরিত্বা তৎ পরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকা 
শয়তি, যথাদ্িত্যস্তমে। নিরস্ত সমস্তং বস্তঙজাতং প্রকাশয়তি তদ্বং ॥ 

১৭। স্বামিটী |-_-এব্ুতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ-_-তদিতি | 
তশ্মিন্নেব বুদ্ধিনিশ্চয়াস্মিকা যেষাং, তশ্মিকেব আত্মা [মনো] প্রযত্ো 
যেষাং, তশ্মিন্নেৰ নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো | 
ষেষাং; ততশ্চ ততপ্রসাদলব্ধেনা ত্মজ্ঞানেন নিধৃতিং নিরম্তং কলুষং 
যেষাং, তেখগুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যাস্তি ! 

১৮। স্বামিটী ।--কীদৃশীন্তে জ্ঞানিনে। যেংপুনরাবৃত্বিং মুক্তিং 

] 

১৬। বাহার। আত্মার জ্ঞানদ্বারা৷ অঙ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহাদিগের 
্রহ্ধঙ্জান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয় ॥ 

১৭। ঈত্বরেই যাহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈতরই বাহাদিগের আত্মা, ' 
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১৯ । ইহৈব তৈজিতঃ দর্গে! যেষাং সামো স্থিতং মনঃ | 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তম্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ | 
১৯। [ অন্বয়ঃ ] যেষাঁং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতম্, ইহ ( সংসারে ) এব 

টত: (সমদর্শিতিঃ ) সর্গঃ ( সংসারঃ) জিতঃ, হি (যল্মাৎ) ব্রন্ধ সমং নির্দোষং চ 
তম্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ॥ 

গচ্ছস্তীত্যপেক্ষায়ামাহ-_বিছ্ধেতি | বিষমেঘপি সমং ত্রদ্ধৈব দ্রষ্টং 
শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ| তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং 
যুক্তে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চ শুনো যঃ পচতি তন্মিংশ্চেতি কর্ম্মণে' 
বৈষম্যং, গর্ব হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো! নৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ 

১৯। খ্বীমিটা_"নন্থ বিষম্ষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্বাস্তোইপি 
কথং তে পণ্ডিতাঃ? যথাহ গৌতমঃ_-সমাসমভ্যাং বিষমসমে 
পূজ।তঃ” ইতি । অস্ঠার্থঃ__-সমাঁঘ পুজয়। বিষমে প্রকারে কৃতে সতি 
বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি পুজাতঃ স পুজকঃ ইহলোকাৎ 
পবলোকাচ্চ হীয়ত ইতি | তত্রাহ--ইহৈবেতি ৷ ইহৈব জীবস্তিরেব, 
তৈ: স্জ্যত ইতি সর্গঃ সংসাবে। জিতো৷ নিরস্তঃ ৷ কৈঃ ? যেষাং মন: 
শ*মো সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ-হি যন্মাদ্্ ব্রহ্ম সমং নির্দোষঞ্চ * 
তন্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণোব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যার্থঃ | 
গৌতমোক্তস্ত দোষে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পুর্বমেব, 'পুজাত” ইতি 
পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ 

শপ স্পা পি পক ১৮-০ত০৮0সস 

ঈশ্বরেই ষাহাদিগের নিষ্। এবং ঈশ্বরই ধাহাঁদিগের আশ্রয়, তাহার। জানদ্বার। নিষ্পাপ 
হইয়। মোক্ষলাভ করেন ॥ 

১৮। পগ্িতগণ বিছ্| ও বিনযুসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্ধুর ও চগ্ডালকে 
তুলারূপ দেখেন ॥ 

১৯। যীহািগের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থ।ন করে, তাহার! জীবনাবস্থাতেই 

+ যগ্যপি দৌষবংৎসথ শ্বপাকাদিধু মৃটৈন্তদ্দৌষৈদে ণিববদিব বিভাব্যতে তথাপি 
তদ্দোষৈরষ্পৃ্টমিতি | 
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২০। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপা নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য 
পন | 

স্থিরবুদ্ধিরপংমূটে। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ধণি স্থিতঃ 
২১। বাহ্যস্পর্শেষলক্তাত্ বিন্নত্যাত্মনি ক 

স ব্রহ্মযোগযুজাত্বা স্থখমক্ষয়মশ্্তে ॥ 
২। [অন্বযঃ] ব্রদ্ধণি (এব) স্থ্িতঃ স্থিরৃদ্ধি: অসংমূঢঃ (জ্ঞানী ) 

ব্হ্মবিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহষোৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ॥ 
২১। [ অন্বয়ং] বাহাম্পর্শেধু ( বাহোক্রিযবিতবযেযু) অসক্তাত্»র আত্মনি 

( অস্তঃকরণে ) যত সুখং (তৎ) বিন্দতি ( লভতে), সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্্া অক্ষযং 
সখম্ অশ্নতে ॥ 

২০। স্বামিটা_্্গপ্রাপ্তন্ত লক্ষণমাহ -ন প্রনৃষ্যেদিতি। 
বরহ্মবিভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিষং প্রাপ্য ন প্রহ্ৃয্যেৎ ন প্ররুষ্টো 
হর্ষবান্ স্তাৎ, অপ্ররয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীতার্থঃ। 
যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চল! বুদ্ধিরমন্ত, তৎ কুতঃ যতোইসংমুঢঃ 
নিবৃত্তটমোহঃ ॥ 

২১। স্বামিটা।--মোহনিবৃত্ত্ বুদ্ধিস্থৈধ্যে হেতুমাহ-_বাহ্েতি 
ইন্জিয়ৈঃ স্পৃশ্যস্ত ইতি স্পর্শাঃ বিষয় বাহ্যোন্টিয়বিষয়েঘসক্তাত্বা! অনা- 
সন্তরচিত্তঃ আত্মন্তস্তঃকরণে যছপশমাত্মকং সাত্বিকং সুখং তদ্িন্দতি 

লভতে, স চোপশমস্থখং লব্ধ, ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং 
প্রাপ্ত আত্মা যস্ত সোহক্ষয়ং সখমশ্ুতে প্রাপ্ধোতি ॥ 

সংসার জয় করেন ; যেহেতু শির্দদোষ ব্রহ্ম সর্বত্র সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদশী 
ব্যক্তিরাও ব্রহ্দভাব প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 

২০। যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রন্মে অবস্থরন করেন, তিনি প্রিয় বস্ত প্রাপ্ত হইয়া 
আনন্দিত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়। উদ্বিগ্ন হন না ; কেন না, তিনি মোহ হইতে 
মুক্ত হুইয়! স্থিরবুদ্ধি লাভ কবিয়াছেন ॥ 

২১। যাহার চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তুঃকরণে শাস্তিস্রণ 
ভনুভব করেন, পরিশেষে সমাধি দ্বার ব্রহ্গযুক্ত হইয়া অক্ষয়খ প্রাপ্ত হুন। 
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২২। যে হি সংস্পর্শজ। ভোগ! ছুঃখযোনয় এব তে। 
আগ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ 

২৩। শরুোতীহৈব ষঃ সোঢং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ 
কামক্রোধোন্ভবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখী নরঃ ॥ 

২২। [ অন্বষ্ঃ ] হে কৌস্তেয় ! যে সংল্পর্শজাঃ (বিষয়জাঃ) ভোগাঃ (খানি), 
তে হি হুঃখযোনয়ঃ ( হুঃখন্ভৈব কারণভৃতাঁঃ ) এবং (তথা) আদ্যন্তবন্তঃ চ, বুধঃ 
( বিবেকী ) তেষু (সুখেধু ) ন রমতে ॥ 

২৩। [ অন্বয়ঃ ] যঃ. শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক কামক্রোধোন্তবং বেগম্ উহ 
সৌঢ,ং শক্লোতি, সঃ এব নরঃ সুখী ॥ 

২২। স্বামিটী ।__ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামাপি নিবুত্তেঃ কথং 
মোন্ষঃ পুকবার্থ; স্তাত্তত্রাহ_যে হীতি। সংস্পৃশ্ন্ত ইতি সংন্পর্শাঃ 
বিষয়ান্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ স্থুখানি তে হি বর্তমানকালেপি 
স্পর্ধীস্থয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্,খন্তৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমস্তো- 
»ন্বস্তশ্চ, অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ 

২৩। স্বামিটা।_-তন্মান্সোক্ষ এব পরমঃ পুরুষা্ধস্তস্ত চ কাম- 
ক্রোধবেগোহতিগ্রতিপক্ষোইতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষতাগিত্যাহ--_ 
শরোতীতি । কামাৎ ক্রোধাচ্চোস্তবতি যো। বেগঃ মনোনেত্রাদি- 
ক্ষোভলক্ষণন্তমিহৈব তদুত্তবসময় এব যো নরঃ সোঢুং প্রতিরোদ্ধ,ং 
শরুোতি, তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রান্দেহ' 
পাতাদিত্যর্থ:, ষ এবভ্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি, 
নান্তঃ। ষদ্বা। মরণাদুর্ধং বিলপস্তীতিযু'বতিভিরালিঙ্গ্যমানোৎপি পুত্রা- 
দিভিদহ্যমানোহপি যথা প্রাণশূন্তঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা 
মরণাৎ প্রীগপি জীবন্নেব ষঃ সহেত, স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ | 

২২॥ যেসকল পদার্থ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা৷ ছুঃখের কারণ ও 
বিনম্বর ; হে জঙ্জুন ! পঞ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন ন|। 



১১৮ হু মদ্তুগবদগীত | 

২৪1 যোহন্তঃস্থখোহস্তরারামন্তথান্তজের্দাতিবেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্মনির্ববাণং ব্রহ্ম ভূতোহধিগচ্ছতি ॥ 

২৫। লভন্তে ব্র্মনির্ববাণম্ষয়ঃ ক্গীণকলাষাঃ | 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ধবভূতহিতে রতাঃ ॥ 

২৪ [ অন্বয়ঃ ] ষঃ অন্তঃসুখঃ অগ্তরারামঃ তথা! যঃ অস্তজেণাতিঃ, সঃ এব 
যোগী; ব্রহ্মভৃতঃ ( সন) ব্রহ্মনির্ব্ধাণং (মোক্ষম) অধিগচ্ছতি ॥ 

২৫। [ অন্বয়ঃ] ক্ষীণকলষাঃ (ক্ষীণপাঁপাঃ), হছিন্নদ্বৈধাঃ (ছিন্নসংশয়াঃ ) 
যতাত্বানঃ ( সংযতেক্ড্িয়াঃ ) সর্ববভূতহিতে রতাঃ খষয়ঃ ন্মনির্ববাণং লভন্তে ॥ 

তহুক্তং বশিষ্ঠেন__প্প্রাণে গতে যথ। দেহঃ সুখং ছুঃখং ন বিন্দতি। 
তথ! চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসে” ইতি ॥ 

২৪। স্বামিটী।__ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ 
মোক্ষং প্রীপ্পীতি অপি তু যোহস্তবিতি । অন্তরাত্মন্ঠেব (ক) স্তখং 
যস্ত ন তু বিষয়েযু অস্তরেবাবামঃ জড় ষস্ত ন বহিঃ, অস্তরেব 
জ্যোতিঘৃর্টি্যস্ত ন গীতনৃ ত্যাদিধু (খ), স এবং ব্রহ্গণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ 
ব্রহ্মণি নির্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্পোতি ॥ 

২৫। স্বামিটী-কিঞ্চ লভস্ত ইতি। খষযঃ সম্যগদর্শিনঃ 
ক্ষীণং কলষং যেষাং, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো৷ যেষাং, যতঃ সংযতঃ আত্মা 
চিত্তং যেষাং, সর্রেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃ্পালবস্তে 
ব্হ্মনির্বাণং মোক্ষং লভভ্তে ॥ 

২৩। যিনি শরীর পরিত্যাগের পূর্বেবে কাম ও ক্রোধের বেগ উৎপত্তিকালেই 
সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই মুখী ॥ 

২৪1 আত্মাতেই ধাহার হথ, আত্মাতেই ধার ত্রীড়। ও আত্মাতেই যাহার 
দৃষ্টি সেই ব্রন্মনিষ্ঠ যোগী, ব্রন্দে লয় প্রাপ্ত হন। 

(ক) এব-কারঃ বিশেষণত্রয়েইপি সন্বধ্যতে | (খ) সমাধিকালে শবাদি- 
প্রতিভাসাভাবাৎ ব্যুখানকালে তত্প্রতিভাসেপি মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ ন বাহাবিষয়ৈ- 
সন্ত দুখোৎপত্তিসম্তব ইতি। 
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২৬। কামক্রোধবিযুক্তানাঁং যতীনাঁং যতচেতদাম্ । 
অভিতো। ব্রহ্মনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাযূ ॥ 

২৭। স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ববাহ্যাংশ্চক্ষু শ্চৈবান্তরে 
ভ্রুবোঃ | 

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নানাভ্যন্তরচারিণো ॥ 
২৮ । যতেক্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমু নিমোক্ষপরায়ণঃ । 

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদ] মুক্ত এব সঃ ॥ 
২৬। [ অন্থয়ঃ ] কামক্রোৌধবিষুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং ষতীনাম্ 

অভিতঃং ( উভয়তঃ জীবতীং মৃতীনাঞ্চ ) ত্রন্মনির্বীণং ( মোক্ষঃ) বর্ততে ॥ 
২৭। ২৮। [ অন্বয়ঃ] বাহ্ান্ স্পর্শান্ (বিষয়ান্ ) বহিঃ কৃত্বা, চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ 

অন্তরে এব (কৃত্বা ) নাঁসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা (কুন্তয়িত্ব! ) যতে- 

ভ্িয়মনোবৃদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রৌধঃ যঃ মুনিঃ, স সদ। মুক্ত এব । 

২৬। স্বামিটা1__কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাত্যাং 
বিষুক্তানাং যতীনাং সংন্াসিনাং সংযতচিত্তানাং, জ্ঞাতাত্মতত্বান।- 
মভিতঃ উভয়তে। জীবতাং মুতানাঞ্চ ন কেবলঃং দেহাস্ত এব 
তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ অপি তু জীবতামপি বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ 

২৭।২৮। স্বামিটা-_-“স যোগী ব্রহ্মনির্বাণ”মিত্যাদিযু যোগী 
মোক্ষমবাপ্রোতীত্যুক্তং, তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ-_স্পর্শানিতি 
দ্বাত্যাম্। বাহ্য। এব স্পর্শ রূপরলাদয়ে! বিয়া শ্চিন্তিতাঃ সস্তোহস্তঃ 

২৫। যাহার পাঁপকে বিনাশ করিযাছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, 

এবং চিত্বকে বশীভূত করিয়াছেন সকলের হিতানুষ্ঠনে ব্যাপৃত আছেন, সেই 
তত্বদর্শিগণই মোক্ষলীভ করেন ॥ 

২৬। যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হুইতে 
যুক্ত এবং আত্মতত্ব অবগত হুইয়াছেন, তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়্রই 
'মোক্ষলাভ করেন । 



১২০ শ্রীমত্তগবদগীত। | 

২৯। ভোক্তীরং যজ্জতপসাঁং সর্বলোকমহেশ্বরম্ । 

সহৃদং সর্ববভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিস্বচ্ছতি ॥ । 

ইতি.**কর্শসন্যামষোগে। নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫ 

২৯। [ অন্বয়ঃ] যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্ভূতানাং (সর্ধব- 

প্রাণিনাং ) স্থৃহদং মাং জ্ঞাত্ব। শাস্তিম্ খচ্ছতি (প্রাপ্পোতি ) ॥ 

প্রবিশস্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বী চক্ষুশ্চ ভ্রবোরস্তরে 

ভ্রমধ্য এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োনি'শমীলনে নিদ্রয়া মনে! লীর়তে, 

উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি, তদ্রভয়দ্দোষপরিহীরার্থমর্ধনিমীলনেন 
জ্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধাধেত্যর্থঃ। উচ্ছবীসনিশ্বীসূপেণ নাসিকয়োঃ 
অভান্তরে চরস্তৌ প্রাণাপা নাবৃর্ধাধোগতিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুস্তকং 

কৃত্েত্যর্থঃ। যদ্ধা প্রাণোহযং যথা ন বহিনির্ধাতি, যথা 

চাইপানোইন্তন“প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা 
চরতস্তথ! মন্দাভ্যমুচ্ছীসনিশ্বাসীভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি | যত ইতি। 

অনেনোপায়েন যতাঃ সংঘতী ইন্দ্রিযমনোবুদ্ধয়ে। ষন্ত, মোক্ষ এব 
পরময়নং প্রাপ্যং যন্ত, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্, 
এবভ্তুতে| যে! যুনিঃ স সদ! জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ 

২৯। স্বামিটী |-_নন্বেবমিক্দ্রিয়াদিসংঘমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্তাহ্ 
তাবম্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ_-ভোক্তারমিতি | ষজ্ঞানাং 

তপসাঞ্চেৰ মম ভক্তৈ£ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়। তোক্তারং পালকমিতি 

২৭-২৮। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে বাহ্যবিষয়মকল (রূপরসাদি ) 

বহিষ্কৃত, নয়নহবয় ভ্রমুগলের মধ্ো সংস্থাপিত, নাঁসিকার অভ্যত্তরচারী প্রাথ ও অপান- 

বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্জরিয়, মন ও বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছাঃ ভয় ও ক্রোধ 

দুরপরাহত করিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত। 
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বা সর্কেষাং লোকানাং মহাস্তমীশ্বরং সর্বভূতানাং স্হদং 

নিবপেক্ষ্যৌপ কারিণমন্তরধ্যামিনং মাং জ্ীত্ব। * মত্প্রসীদেন শীস্তিং 

াক্ষমূচ্ছতি প্রাপ্রোতি। 

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগপাংখ্যয়োঃ। 

সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ধজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্ ॥ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্ু স্বামিটীকায়াং পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫ 

২৯। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্ত৷ এবং সকল লোকের মহেস্বর 
ও সর্ধাভূতের নুহাৎ জানিয়! শাস্তি লাভ করে। 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫) 

* তদেবং কর্মমযোগত্যামুখ্যসংন্যাসাপেক্ষয়। প্রশত্তত্বেইপি ততো মুখ্যসন্যাসন্তা- 

ধিক্যাৎ তন্বতে৷ বৃদ্ধিশুদ্ধ্যাদিযুক্তম্ত জিতেক্টিয়ন্ত ত্বং-পদার্থাতিজস্য পরমাত্মানং 

প্রত্যক্তে ন জানতো৷ মুক্তিরিতি সিদ্ধমূ। আ, টা 



য্ঠোইধ্যায়ও 
শ্রীভগবানুবাচ |- | 

১। অনাশ্রিতঃ কন্মফলং কার্যাং কন্ম করোতি যঃ। 
স সন্নাপী চ যোগী চন নিরগ্রির্ন চাক্রিয়ঃ | 

২। যং সন্গালমিতি প্রাহুর্ষোগং তং বিদ্ধি পাণ্ুব। 
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্লে। ফোগী ভবতি কশ্চন ॥ 

১ । [ অন্থয়ঃ ] প্ীভগবান্.উবাচ,_যঃ কর্মফলম অনাশ্রিতঃ ( কর্ধফল- 
ভৃষ্কারহিত; সন্) কার্যাং (কর্তব্াং নিত্যম্ অগ্রিহোত্রার্দিকং ) রর করোতি, 
সঃ সন্ন্যাসী চ, যোগী চ, ন নিরগ্রিঃ ( অগ্নিস।ধোষষ্ট্যাখ্যকর্মত্যাগী ) ন চ অক্রিয়ঃ 

( অনগ্রিসাধ্যপূর্তাখ্যকন্মত্যাগী ) ॥ 
২। [অন্বয়ঃ] হে পাগুব! যং সন্গালম্ ইতি প্রাঃ তং যৌগং বিদ্ধি 

(জানীহি ), হি (যম্মাৎ) অসন্যস্তসন্ধল; € কর্মনিষ্ঠঃ জ্ঞাননিষ্টো! ব1) কশ্চন 
( কশ্চিদপি ) যোগী ন ভবতি ॥ 

১। স্বামিটী।--“চিত্তে শুদ্ধেংপি ন ধ্যানং বিনা সংন্তাস- 
মাত্রতঃ। মুক্তিঃ স্তাদিতি যষ্ঠেংশ্মিন ধ্যানযোগো বিতন্ততে ॥” 
পূর্বাধ্যায়াস্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং যষ্ঠাধ্যায়ারস্তঃ | 
তত্র তাবৎ “সর্ব্বকর্ম্ম(ণি মন! সংন্স্তে” ত্যারত্য সংন্তাসপৃর্ব্িকাষা 
জ্ঞাননিষ্টায়াস্তাংপর্যোণাতিধানাদদওথস্ব পত্বাচ্চ কর্্রণঃ সহসা 
গ্াসাতি প্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্্মযোগং 
স্তৌতি--অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ | কর্্মফলমনাশ্রিতোহনপেক্ষমাণঃ 
সন্নবন্তযকার্ধ্য তয়। বিহিতং কর্ম যঃ করোতি, স এব সংন্তাপী যোগী 
চ, নতু নিরগ্রিরন্সিসাধ্যেষ্টযাখ্যকম্ম্ত্যাগী, ন চাকিয়োইনগ্রিসাধা- 
পুর্তকর্ম্ত্যাগী চ॥ 

২। স্বামিটী।-_কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগন্যৈব সংন্তাসত্বং 

১। প্ীভগবান্ কহিলেন _হে অক্ভুন! যিনি ফলে বিতৃ্ হয় কর্তব্য রদ 
অনুঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং ধোগী; কিন্ত যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি (হজ্ঞকন্মাদি) 
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ও। আরুরুক্ষোরমূনের্ষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে | 
যোগারূঢন্তা তদ্যেব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ 

৪ | যদ] হি নেক্ড্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে | 
সর্ববপহ্বলপন্থ্যানা যোগাবঢক্তদোচ্যতে ॥ 

৩। [ অন্যঃ ] যোগং ( জ্ঞানযোগম্) আরুরুক্ষোঃ (প্রাপ্তমিচ্ছোঃ) মুনেঃ 
কন্ধ কারণং (সাধনম্) উচ্যতে, যোগারন্ত তন্ত ( জ্ঞাননিষঠন্ত ) সমঃ (উপশম: 
সর্ববকণ্নুভ্যং নিবৃত্তিঃ ) কারণম্ উচ্যতে ॥ 

৪। [ অন্য] যদ! হি ইন্টিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েমু শব্দাদিযু ) কর্মী 
ন অনুনজ্জতে ( আসক্তিং ন করোতি ) তদ| সর্ববসন্বল্পসন্ন্যাদী যোগারূঢঃ উচ্যতে ॥ 

প্রতিপাদয়ন্নাহ_যমিতি | যং সংন্যাসং প্রাঃ প্রকর্ষেণ শরেষ্টত্বেনাছঃ 
“সংগ্ঠাল এবাত্যরেচয়”দিত্যাদি শ্রুতেঃ ইতি, কেবলাৎ ফলসংস্তাসা- 
দ্ধেতোর্ষোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতিশবোক্তে। 
হেতুর্ষে|গেংপ্যস্তীত্যাহ--ন হীতি । ন সংন্যস্তঃ ফলদংকলে। যেন স 
ক্্মনিষ্ঠে। জ্ঞাননিষ্ঠো! বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফল- 
সঙ্কন ত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসাৎ সংন্যাসী চ। ফলসঙ্কল্পত্যাগার্দেব চিত্ত- 
বিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ 

৩। স্বামিটা। তহি যাবজ্জীবং কর্্মযেগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য 
তশ্তাবধিমাহ _আরুরুক্ষোরিতি | জ্ঞানযোগমাবোচ,ং প্রাপ্ত,মিচ্ছোঃ 
পুংসম্তদারোহে কারণং কর্ম উচাতে চিত্রশুদ্ধিকরত্বাৎ, জ্ঞীনযোগ- 
মাকঢস্য তু তগ্গৈব জ্ঞাননিষ্টন্ সমাধিশ্চি্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমো 
জ্ঞানপবিপাকে কারণমুচাতে ॥ 

৪। স্বামিটা টী।_কীদৃশোহসৌ যোগাকডো যন্ত শমঃ কারণমুচ্যতে 

ও পূর্ত ( পুক্রিণীখননাদি ) প্রভৃতি কন্ব ত্যাগ করিয়াছেন, করিয়াছেন, তিনি জঙ্গ্যাসীও নম, 
যোগীও নন ॥ 

২। হেপাগব! পণ্ডিতেরা যাহা! সন্ত্যাস বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই 
যোগ, কারণ কর্পুফল পরিত্যাগ না করিলে, যোগী হইতে পারে না ॥ 
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৫। উদ্ধরেদাক্মনাতু।নং নাতআ্মানমবসাদয়েৎ। 
আত্তমৈব হ্যাত্মনে। বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ 

৬। বন্ধুরাত্মাত্মনস্ত স্ত যেনাত্ৈবাত্মনা জিতঃ | 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাক্তৈব শক্রুবহ ॥ 

৫) [অন্থয়ঃ ] আত্মন। আস্মানম্ ( সংসারাৎ ) উদ্ধরেৎ ( উদ্ধং হরে, যোগা- 
রূঢতামাপাদয়েদিত্যর্থঃ ) আত্মানং ন অবসাদয়ে ( অধো নয়েৎ), হি (বস্মীৎ) 
আত্ম। এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্ম! এব আত্মনঃ রিপুঃ ॥ 

৬। [ অন্ব়ঃ) যেন আত্মনা এব আত্ম! ( কার্যযকারণসজ্বাতরূপঃ ) জিতঃ 
( বশীকৃতঃ ), তন্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ. অনাত্মনঃ (অজিতাত্মনঃ) তু আত্ম! 
এব শত্রুত্বে (শত্রভাবে ) শক্রবৎ বর্ততে ॥ 

ইত্যত্রাহ-যদেতি | ইন্দ্রিয়ার্থেথিক্ত্রিয়ভোগেষু শব্াদিষু তৎসাধনেষু 
চ কর্ন সদ নামুষজ্জতে আপক্তিং ন করোতি, তত্র হেতুঃ,- 
আসক্তিমূলভূতান্ সর্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সম্কল্লান্ 
সন্নাসিতুং ত্যক্ত,ং শীলং হস্ত সঃ, তদা যোগার উচ্যতে ॥ 

৫। স্বামিটী। - অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তো 
চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ__উদ্ধরেদি | 
আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মীনং সংসারাছুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েৎ অধো' 
ন নয়েৎ। হি যা আত্মৈব মনঃসঙ্গাদ্যপরতঃ আত্মনঃ স্বশ্য বন্ধু- 
কপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥ 

৬। স্বামিটী।-_-কথন্তৃতস্তাক্মৈব বন্ধুঃ, কথভ্ৃতস্য চাত্মৈব রিপু- 

৩। যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছ। করেন, কর্মই তাহার সম্বল ; 
আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কন্ধত্যাগই তাহার সহায় ॥ 

৪। যিনি সর্বপ্রকার সন্কলল পরিত্যাগ করিঘ়। ধখন ইন্জ্রিয়ের ভোৌগ্য বিষয়ে 
ও ভোগসাধন কর্মে আসক্ত ন। হন, তখন তিনি যোগারূঢ বলিয়া উল্লিখিত হইয়। 
ঘাঁকেন। 

৪1 আত্ম! (বিবেক) দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, কিন্ত অধংঃপাতিত 
করিবে না, কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু॥ 
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৭। জিতাত্মনঃ প্রশান্তম্য পরমাত্ম। সমাহিতঃ | 
শীতোক্হ্খহুঃখেষু তথা মাঁনাপমানয়োঃ ॥ 

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্ডাত্মা কুটস্থ্বো বিজিতেক্দ্রিয়' | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোগ্াশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 

৭। [ অন্বয়ঃ ] জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য ( সর্বত্র সমত্বুদ্ধা! রাগন্বেষশম্স্ত ) পর- 
মাতা শীতোক্মুখদুঃখেষু তথা মানাপমানযোঃ সমাহিতঃ ( সমাধিবিষয়ো! ভবতি ) ॥ 

৮। [ অন্বয়ঃ ] জ্ঞানবিজ্ঞানতৃত্তাত্ম। (অতঃ) কুটস্থঃ ( বিষয়সন্লিধানেইপি 

বিকারশৃহ্যঃ ) ( অতএব ) বিজিতেক্দ্িয়ঃ সমলোষ্টীশ্মকাঞ্চনঃ যোগী বুক্তঃ (সমাহিত:। 
ইতি উচ্যতে॥ 

রিত্যপেক্ষায়ামাহ--বন্ধুরিতি* | যেনাত্মনৈবাত্মা কাধ্যকারণসজ্ঘা ৩- 
রূপো৷ জিতে বনীকৃতন্তস্য তথাভূতস্য।ত্ন আন্মসৈব বন্ধুঃ, অনাত্মনো- 
ইজিতাম্নস্ত আত্মৈবাত্মনঃ শত্রত্বে শক্রবদপকাবকারিত্ে বর্ততে ॥ 

৭। স্বামিটা |_জিতাত্মনঃ স্বশ্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটগুতি _জিতাত্মন 
ইতি । জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাঁগাদিরহিতস্যৈব পরং 
কেবলমাত্ম! শীতোষ্ণাদিষু সংম্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি 
-*ন্যস্য, যদ্বা তশ্ত হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ 

৮। স্বামিটা।_যোগাকঢপ্য লক্ষণং শ্ৈষ্ট্যং চোক্তমুপপাদ্যোপ- 
সংহরতি_-জ্ঞানেতি । জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষান্থভবঃ, 
তাভ্যাং তৃণ্ডো নিরাকাজ্জ আত্মা! চিত্তং যস্ত, অতঃ কৃটস্থো নিবি 

৬। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আস্মার বন্ধু; আর 
যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার শত্রুব 
স্তাঁয় অপকারে প্রবৃত্ত হয় ॥ 

৭। লীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ও মান অপমান উপস্থিত হইলে, কেবল জিতাত্বা 

প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাঁব অবলম্বন করে ॥ 

+ একস্যৈবাজ্নে! মিথো বিকদ্ধং বন্ধুত্বং রিপুত্ঞ্ক লক্ষণভেদমস্তরেণাযুক্ত মিতি 
চোদিতে বশীকৃতসংঘাতশ্তাত্ানং.প্রতি বন্ুত্বমিতরস্ত শত্রত্বমিত্যবিরৌধং দর্শয়তি 
বন্ধুরিত্যাদিন! ইতি আ৷ টা। 



১২৬ শ্রীম্গবদগীতা। 

৯। স্ৃহৃন্মিত্রাযু্যদাসীনমধ্যস্থদেষ্যবন্ধুযু। 
সাধুঘ্ঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবির্বশিষ্যতে ॥ 

১০। যোগী যুপ্তীত সততমাতআ্ীনং রহসি স্থিতঃ 
একাকী যতচিত্তাত্ব! নিরাশীরপরি গ্রহঃ ॥ 

»। [ অন্থয়ঃ) হুহম্িত্রাযুযদাসীনমধ্যস্থঘেষ্যবন্ধুবু সাধুবু পাঁপেবু চ অশি 
সমবুদ্ধিঃ ( রাগদ্ধেষশূন্যবুদ্ধিঃ ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টে! ভবতি )। 

১০। [অন্বয়ঃ ] যোগী সততং রহমি স্থিতঃ (সন) একাকী যতচিত্তাসা 
নিরাশীঃ ( নিরাকাজ্ষঃ ) অপরিগ্রহঃ (সন্) আত্মীনং যুপ্লীত ( সমাহিতং কুর্য্যাৎ )। 

1 

টি 

সপ কারঃ, অত এব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অত এব সমানি লোগ্রাদীণন 
যস্ত, মৃত্ধগুপাষাণন্থবর্ণেষু হেয়োপাদেযবুদ্ধিশুন্তঃ, স যুক্তো যোগাকট 
ইত্যুচ্যতে ॥ 

৯। স্বামিটা | স্থহ্ন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোইপি শ্রেষ্ঠ 
ইত্যাহ-_স্হৃদিতি | সুহৃৎ স্বতাবেনৈব হিহাশংসী, মিত্রং ম্নেহ- 
বশেনৌপকারকঃ, অরির্ধাতুকঃ,উদ্াসীনে। বিবদমানয়োরুতয়োরপুযু- 
পেক্ষক:, মধ্যস্থে বিবদমানযোরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যো! দ্বেষ- 
বিষয়ঃ, বন্ধুঃ সন্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপা দ্বরাচারাঃ, এতে 
সম! রাগদেযাদিশূন্যা বুদ্ধির্স্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ 

১*। স্বামিটা। এবং যোগারঢন্ত লক্ষণমুক্ত। ইদানীং ত্ত 

সাঙ্গং যোগং বিধত্তে-_যোগীত্যাদিনা স যোগী পরমো মত 
ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগীতি | ধোগাঁকঢড আত্মীনং মনে যুঞ্তীত 

৮। খীহার আবম! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্বিকার ও 
জিতেন্ত্রিয় এবং যিনি মৃৎ্থও, প্রস্তর ও কাঁঞন তুল্য জ্ঞান করেন, সেই যোগীই 
যোগার? বলিয়া উল্লিখিত হন ॥ 

৯। ঘিনি সুহৃদ, মিআ্, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অনাথ 
সকলকেই সম জ্ঞান করেন, তিনি সর্ববাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ॥ 
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১১। শুচে দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্বনঃ | 
নাতুযচ্ছিতং নাঁতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরমূ্ ॥ 

১২। তত্রেকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিতেক্জিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্ঠাসনে খুগ্ত্যাদূযোগমাত্মুবিশুদ্ধয়ে ॥ 

১১১২ । [ অন্থয়ঃ ] শুচৌ ( বিশুদ্ধে) দেশে (স্থানে ) আত্মনঃ (শ্বন্ত) স্থিরং 
( নিশ্চলম্) ন অতুযুচ্ছি তং (নাতুযুচ্চং )ন অতিনীচং চেলাজিনকুশোত্বরম আসনং 
প্রতিষ্ঠাপ্য, তত্র আসনে উপবিশ্ত মনং একা শ্রং (বিক্ষেপরহিতং ) কৃত্ব। যতচিত্তেক্রিয়- 
ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুগ্ন্যাৎ (অভ্যসেৎ) ॥ 

সমাহিতং কুধ্যাৎ, দততং নিরস্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্,* 
একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতং সংযতং চিত্তমা ক্স দেহস্চ যন্ত, নিরাশীনিরা- 
কাজ্সে। নিরাহারে। বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ 

১১--১২। স্বামিটী ।_-আসননিয়মং দর্শয়ননাহ--গুচাবিতি 
দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আননং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং? 
'স্থরম__অচলং নাত্যুচ্ছিতং ন চাঁতিনীচংাঁ চেলং বস্ত্রম, অজিনং 
ব্যাস্রাদিচর্্, চেঙ্গাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যম্মিন্, কুশানামুপরি চর্ম, 
তদুপরি বন্ত্রমান্তী ধ্যেত্যর্থ:| তত্র তন্মিননাসনে উপবিশ্য একাগ্রং 
এক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যো5ং হুজ্যাৎ অভ্যসেৎ, ষতা। সংষত। 

চিত্তস্য ইন্ড্রিযাণাঞ্চ ক্রিয়া ব্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে 
উপশাস্তয়ে | 

১*।1। যোগী ব্যক্তি একাকী গিরিগুহাি নিজ্ঞন স্থানে নিরন্তর অবস্থান করত 
আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক তন্তঃবরণ ও দেহ বশীভূত করিয়। চিত্বকে 

সমাহিত করিবেন ॥ 

১১_-১২। জিতচিত্ব ও জিতেঞ্জিয় ব্যক্তি আত্বণ্ডদ্ধর নিষিত্ত একা গ্রমনে 

. * রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাঁৎ সন্ন্যাস কৃত্ত্যের্থে। বৌদ্ধবাঃ 
1+ পতনভয়পরিহার'র্থং নাত্যুচ্চম, ভূতলপাষাণাদিসংক্লেষে বাঁতক্ষোভাদি- 

দোষনিরাসার্থং চ নাপাতিনীচমিতি মস্তবাম্। 



১২৮ শ্রীমত্তগবদগীত|। 

১৩। সমং কায়শিরো গ্রাবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ | 

স্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ 

১৪। প্রশান্তাজ্ব! বিগতভীব্রক্গচারিত্রতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে যুক্ত আসীত মণ্পরঃ ॥ 

১৩১৪ । [ অন্থয়ঃ ] কারশিরোগ্রীবং সমম্ ( অবক্রম্ ) অচলং ধারয়ন্ স্থিরঃ স্বং 
(ম্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সপ্পরেক্ষ্য দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ ( অপগ্ঠন) প্রশাস্তাত্স! 
(প্রশাস্তাত্তঃকরণঃ) বিগতভীঃ (বৰিগতভয়ঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (সন্) মনঃ সংযমা 
(প্রত্যাহত্য ) মচ্চিন্তঃ (ন্মনাঃ) মৎপরঃ ( যোগী ) যুক্তঃ আসীত ( উপবিশেৎ )॥ 

১৩-_-২৪। স্বামিটা ।__চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিণীং গেহাদি- 
ধারণাং দর্শয়ন্নাহ--সমমিতি দ্বাভ্যাম্ | কায় ইতি দেছস্য মধ্যভাগো 
বিবক্ষিতঃ, কাক্বশ্চ শিরশ্চ গ্রীব। চ কায়শিরো গ্রীবং মূলাধারাদারভ্য 
ূর্ধা গ্রপর্য্যস্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ় প্রয্ে ভূৃত্বে- 
ত্ার্থঃ স্বকীয়ং নীসিকাগ্রং সন্প্রেক্ষ্য চাদ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, 
ইতস্ততে। দ্িশশ্চানবলো কযুন্নসীতেতুত্তরেণান্বয়ঃ | প্রশাস্তেতি-_ 
প্রশান্ত আত্মা চিত্তং দ্য. বিগত ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রঙ্গচারিব্রতে 
্রহ্মচর্ষ্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংধমা প্রত্যান্বত্য ময্যেব চিত্ত যসা, 
অহমেব পরঃ পুকষার্থো বসা দ মতপর এবং যুক্তে। ভূত্বা আসা 

তিষ্ঠেৎ ॥ 

পবিত্র স্থানে ত্রমান্থয়ে কুশ, মৃগচর্শা ও বস্ত্র ঘ্বারা প্রস্তুত অনতি উচ্চ, অনতি নীচ 

স্থিরতর আঁদন সসস্থাপন পূর্বক, তাহাতে উপবেশন করিয়া যৌগ অভ্যান কবিবে । 
১৩--১৪। শরীর, মন্তক ও গরীব! সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্ত দিক্ 

হইতে আকর্ষণপূর্র্ক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত কারয়া যোগাভ্যাস 

'করিবে ; যোগী ব্যক্তি প্রশাস্তাত্া, নিভয, ব্রন্গচাবী, সংষ্তচিন্ত ও মতপবাষণ 

হইয়। আমাতেই চিত্ত অর্পণপূর্বক অবস্থান করিবে ॥ 
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১৫। যুঞ্জন্নেবং সদাআ্সীনং যোগী নিয়তমাঁনসঃ 
শীস্তিং নির্বাণপরমাং মসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ 

১৬। নাত্যশ্মতস্ত ঘোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্মতঃ 
ন চাঁতিম্বপ্রশীলস্ত জাঁগ্রতো! নৈৰ চাঁভ্ভুন ॥ 

১৭ | যুক্তাহারবিহা রম্য যুক্তচেষ্ম্য কর্ম | 
যুক্তত্বপ্লাববৌধস্ত যোগে! ভবতি ছুঃথহা ॥ 

১৫। [ অন্বযঃ ] এবং ( পূর্বোজ্প্রকাবেণ ) সদ! আত্মানং (মন) যুগ্ন 

নিযতমানসঃ যোগী নির্ধাণপবমাং (নির্বীণং মোক্ষঃ তৎ পরনং নিষ্ঠা য্গা: 
না তাং) মৎনংস্থাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্পোতি )॥ 

১৬। [ অন্থয়ঃ] হে অন্ভুন ! অভাঞরতঃ (ভভ্যন্তং ভূঞ্জানস্ত ) ন যোগ 

অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্বতঃ ( অপ্প্রানস্তা ), ন চ অভিহ্বপ্রশীলম্ত (অতিনিদ 
শীলত্য ) ন চৈব জাগ্রতঃ ( যোগঃ অন্তি ) ॥ 

১৭। [অন্থয়ঃ |] যুক্তাহাব্বিহাবস্ত (নিষতাহারবিহাবকাবিণহ ) কর্ম ষু্- 

চেষ্টশ্য যুত্তত্বপ্রাববোধস্য ( নিষমি তন দাঞাগরণও, ) ছুঃখহ। যৌগঃ ভবতি ॥ 

১৫। স্বামিটী।__ধোগাভ্যাসফলমাহ-বু্জন্নেবমিতি | এবমুক্ত- 
প্রকারেণ সদা আত্মানং মনো বুঞ্জন্ সমাহিত কুব্বন্ নিযতং নিকদ্ধং 
ম।সসং চিত্তং ষস্ত সঃ শীস্তিং সংসাবোপবতিং প্রাপ্রোতি ; কথন্তুতাঁং 
নিব্বাণং পরনং প্রাপাং যস্তাং তাং মত্সংস্থাং মদ্রপেণাবস্তিতিম্ ॥ 

১৬ | স্বামিটী 1--যোগাভ্যাঁস নষ্টম্তাহাবাদিনি়মমাহ-- 
নাত্যশ্রত ইতি দ্বাভ্যাম। অত্যন্তমধিকং ভূর্জীনস্ত একাস্তমত্যন্ত- 
মভুঞ্জানস্তাপি * যোগঃ সমাধি: ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলম্ত 
অতিজাগ্রতশ্চ যোৌগে। নৈবাস্তি ॥ 

১৭| স্বামিটী।_-তহি কথস্তৃতস্ত ষৌগো ভবতীত্যত আহ-_ 
১৫। সতযতচিস্ত যোগী এইবপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে আমাৰ 

সীরূপ্যৰপ মোক্ষপ্রধান পরম শাস্তি লাভ করে ॥ 
৭ “ষছুহ ব|৷ আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি, যদ্ভূয়ে! হিনস্তি তৎ যৎ 

কনীয়ো। ন তদবতি” ইতি এ্ুতেঃ যোগী নাতসংমিতাদন্না দধিকং ন্যনং বামীয়াৎ। 

৯-___গী 



১৩০ শ্রীমত্তুগবদগীতা | 

১৮ | যদ বিনিয়তং চিততমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে | 
নিষ্পৃহঃ সর্ববকামেভ্যে যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ 

১৯ | যথা দীপো নিবাতস্থে! নেঙ্গতে সোপম।' স্মাতা | 
যোগিনো যতচিত্তস্ত যুগ্ততো৷ যোগমাত্মনঃ ॥ 

১৮। [ অন্বয়;] যদ। বিনিয়তং ( নিরুদ্ধং) চিত্তম আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে 
(নিশ্চলং তিষ্ঠতি), তদ। সর্ববকামেভ্যঃ নিস্পহঃ (যোগী) যুক্ত ইতি উচ্যতে 

১৯। [ অন্বয়ঃ ] যখ! নিবাতস্থঃ (বাতশূন্তে স্থানে স্কিতঃ ) দীপঃ ন ইঙ্গতে 
( চলতি), আত্মনঃ যোগং যুঞুতঃ যতচিত্তস্ত যোগিনঃ সা! উপমা স্বৃত৷ ॥ 

ঘুক্তাহারেতি। বুক্তো নিয়ত 'আহীরো বিহার: গতিশ্চ বস্তা, কর্ন 
কাধ্যেষু যুক্ত নিয়তা এব চেষ্টা যস্ত, যুক্ত নিষতৌ স্বপ্রাববোধে 
নিদ্রাজাগরো ষস্ত তশ্ত ছুঃখনিবর্তকে। যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ 

১৮। ম্বামিটী।-_ কদ! নিম্পনযোগঃ পুকষো ভবতীত্যপেক্ষা য়। 
মাহ--্যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিকদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্তেব যদ" 
নিশ্চলং তিষ্ঠতি, কিঞ্চ সর্বকামেভযঃ এঁহিকামুন্মিকভোগেভ্যঃ 
নিষ্পৃহঃ বিগততৃষ্ে। যদ ভবতি যোগী, তদ। ঘুক্তঃ প্রাপ্ত যোগ 
ইত্যুচ্যতে ॥ 

১৯। স্বামিটী |_-আতট্মৈকাকারতরাবস্থিতস্ত চিত্তস্তোপমানমাহ-_ 
বথেতি। বাতশৃন্তে দেশে স্তিতো দীপো বগা নেঙ্গতে ন চলতি, স 
উপম দৃষ্টান্তঃ। কন্ত% আত্মব্ষিয়ং যোগং যুঞ্জতোইভ্যস্ততে। 
যোগিনঃ যতং নিয়তং চিত্তং বস্ত । নিক্ষম্পতয়! প্রকাশকতয়। চ 
অচঞ্চলং যচ্চিন্তং তত্বততিষ্ঠতী ভ্যর্থ£ ॥ 

১৬। হে অজ্ঞন | অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু 
ব. একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয ন1॥ 

১৭। যীহার আহার, বিহাব, কন্মচে্!, নিদ্র। ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই 

ভ্ঃখ্ববিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন । 
১৮।॥ যখন বশীতৃতচিত্ত আত্মানেই অবস্থান করে এবং যোগী সর্বপ্রকান 

কাম্য বিষয়ে নিষ্পৃহ হন তখনই তাহাকে যুক্ত বল! হয় ॥ 
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২০ | যক্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়। 
যত্র চেবাত্বনাত্বানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ 

২১। স্ুখমাত্যন্তিকং যত্তদৃবুদ্ধিগগ্রাহ্যমতীক্দ্রিয়যূ । 

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ 
২*। [ অস্বয়ঃ] যত্র ( যন্মিন্ অবস্থাবিশেষে ) যোগসেবয়৷ ( যোগানুষ্ঠানেন ) 

[নকদ্ধং চিত্তমূ উপরমতে (উপরতং ভবতি)। যত্র চআত্মন! ( সমাধিপরি- 
শদ্ধেনাস্তঃকরণেন ) আল্মানং পশ্যন্ আম্মনি এব তুষ্যতি ॥ 

২১। [অন্যযঃ] যত্র যম্মিন্ কালে) যত্তুৎ (কিমপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্িয়ম্ 
।উক্জ্রিয়গোচবাতীতম্ ) আত্যন্তিকং সুখং বেত্তি (জানাতি) যত্র চ স্থিতঃ (সন) 
চত্বতঃ ( আত্মন্ববপাঁৎ ) ন চলতি ॥ 

২০ | স্বামিটী|-_“যং সন্নাদমিতি প্রাহুর্ধোগং তং বিদ্ধি 
পাগুবে* তাদৌ কম্মৈব যোগশন্দেনোন্তং, “নাত্যশ্রতস্ত যোগোহস্তী' 
ন্যাদে তু সমাধিযোগশব্েনো ত্ৃস্তত্র মুখ্যো বোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং 
সমাঁধিমেব স্ববপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্য! যোগ ইত্যাহ-_ 
যত্রেতি সা্দৈন্সিভিঃ | যত্র যন্সিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিকদ্ধং 
চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগন্ত স্ববপং লক্ষণমুক্তম। তথাচ পাতঞ্জলং 
কত্রং, “যোগশ্চিত্বৃত্তিনিরৌধ” ইতি । ইট্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন 
তমেব লক্ষয়তি, ষত্র চ যন্সিন্নবস্থাবিশেষে আজ্মনা শুদ্ধেন মনসা 
আত্মানমেব পশ্ঠতি, ন দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্তেব তুষ্যতি ন তু 
বিষষেষু। যত্রেতাদীনাং বচ্ছব্বানাং তং যোৌগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদ্দিতি 
১তুথেনাম্বযঃ ॥ 

২১। স্বামিটা_আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ_স্থথমিতি। যত্র 

১৯। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিন্ত আন্ম- যোগানুষ্ঠানকালে নির্বাত নিষস্প 
প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল হইয| থাকে | 

২। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বার নিরুদ্ধ হইয! উপরত হয, দে 
অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বার আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পগ্গিতৃ পু 
হয' তাহাই যোগ )॥ 
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২২। যং লব্ধ] চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
যন্যিন্ স্থিতো৷ ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 

২৩। তং বিদ্াদ্ ছঃখসংযোগবিয়োগং যোগনংজ্জিতম্। 
স নিশ্চয়েন যোকজ্জব্যো যোগোহনির্বিবপ্রচেতসা ॥ 

২৪। সংকল্প প্রভবান্ কামীংস্ত্যক্তা সর্ববানশেষতঃ 
৬৬ 

মনসৈবেক্ডরিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ 
২২। [ অন্থয়ঃ] যম্ (আক্মশ্গরূপং ) লন্ধ1 (প্রাপ্য ) ততঃ অধিকম্ অপব 

লাভং ন মন্যতে, বশ্মিন স্থিতঃ গুকণা (শন্ত্রপাতাদিলক্ষণেন ) ছুঃখেনাপি ৭ 
বিচালাতে ( অভিভূয়তে ) ॥ 

২৩--২৪ | [ অন্থয: ] তং ( এব*গরকারম্ অবস্থাবিশেষং ) ছঃখসংযৌগবিযৌগা 

যৌগসংজ্িতং ( যোগশব্দবাচ্যং ) বিদ্যাৎ. অনাঁববঃচেতসা সঙ্কল্পগ্রভবান 

( যোগপ্রতিকূলান্ ) সর্ববান্ কামান অশেষতঃ ত্যন্ত। মনসা নমস্ততঃ ইন্ত্রযগ্রাম' 
বিনিয়ম্য সনিশ্যেন যোগঃ যোক্তব্যঃ ॥ 

যন্মিননবন্থাবিশেষে যন্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং * নিতাং 
স্থখং বেত্তি। নন্ু তদ1 বিষযেক্ট্রিরসম্বন্ধাভাবাৎ কৃত; স্তুথং স্তাত্তত্রাহ 
_ _অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্িষসন্বন্ধাতীশং কেবলং বুদ্ধ্েবাত্রীকার ৷ 
গ্রাহম্, অত এব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্বত আশন্সস্ববপানৈৰ চলতি ॥ 

২২। স্বমিটা ।__অচলত্বমেবোপপাদয়তি-_যমিতি | যমাতস্থথ- 

স্বৰপং লীভং লব্ধ) তত্োইধিকম্ অপবং লাভং ন মন্ততে ন 
চিন্তয়তি তণ্ম্তব নিরতিশবস্থখত্বাৎ, যন্রিং্চ স্থিতো মহতাপ 

২১। বে অবস্থায় ুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দরিয়, আন্যপ্তিক সুখ উপলব্ধি হয, শে 
অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতন্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না ॥ 

২২--২৪! যে অবস্থা লাভ করিলে অগ্ত লাভকে অধিক (বাধ হয় না৷! এবং 

॥ অত্র আত্যস্তিকমিতি ব্রলহখন্ঘববপকথনম্, অতীন্দ্রিষমিতি বিষষব্যাবৃন্টি- 
তস্য বিষয়েন্দ্িয়সংযোগনাপেক্ষত্বাৎ।। বৃদ্ধিগ্রাহ্যমিতি সৌনুপ্তস্থণব্যাবৃত্তিঃ সুণুপ্তে 
বদ্ধেনানত্বাৎ সম।ধো নির্ব্স্তিকায়াস্তম্যাঃ নত্তবাৎ ইতি ম-টা। 
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২৫ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধা। ধুতিগৃহীতয়! | 
আত্মনংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্িদপি চিন্তয়ে ॥ 

২৫। [ অন্বয়ঃ] ধৃতিগৃহীতয। ( ধৈয্যযুক্তয়। ), বৃদ্ধা মনঃ আত্মসংস্থং 

( আত্মনি এব স্থিতং ) কুত্ব। শনৈঃ শনৈঃ উপরমেত, কিঞ্চিদিপি ন চিন্তয়েৎ॥ 
শাতোষ্জাদিহুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃত্তি- 
ফলেনাপি যোগন্ত লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব/ম্ ॥ 

২৩। স্বামিটী।_ব এবভ্ততোইবস্থাবিশেষস্তমাহ--তমিত্যদ্ধেন। 
2খশবনেন দ্ঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্াতে, ছুঃখন্ 

সংযৌগেন সংস্পর্শমীত্রেণীপি বিয়োৌগো যম্িন তম্ অবস্থা- 
[বশেষং যোগসংজ্ঞিত যোগশন্দবাচ্যং জানীয়াৎ, পরমাত্মনা 
ন্ষেতরক্ঞন্ত যোজনং যোগঃ, যদ্বা দ্বঃখস্ত সংযোগেন বিযোগ এব, 
শরে কাতরশব্ববদ্িকদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্মণি তু 
যোগশব্স্তদ্রপাধত্বাদৌপচারিক এবেতি তাবঃ। যন্মাদেবং মহাফলো 
গোঁগস্তম্মাং স এব যত্বতোহভ্যসনীর উত্যাহ_-স ইতি সার্ধেন। 
দ যোগে। নিশ্চয়েন শান্ধাচার্্যোপদেশজনিতেন যৌক্তিব্যোইভ্যসনীযঃ, 
সছ্পি শীঘ্বং ন সিধ্যতি, তথাপ্নির্বিগ্রেন নির্বেদরহিতেন চেতস! 
ঘোক্তব্যঃ ; ছুঃখবুদ্ধা। প্রযত্রশৈথিল্যং নির্বেদঃ ॥ 

২৪। স্বামিটী ।-কিঞ্চ সংকল্পেতি। সংকল্পাৎ গ্রভবো যেষাং 
তাঁন্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্বান্ কাঁমানশৈষতঃ সবাসনাংন্ত্যন্তধা মনসৈব 
বিষয়াদোদদখিনা সর্বতঃ প্রসরন্তমিন্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য 
যোগো ধোক্তব্যঃ ইতি পূর্বেণান্বয়ত | 

২৫ স্বামিটী ।-_যদি তু প্রাস্তনকর্শসংস্কারেণ মনে। বিচলেত্বহি 
ধাঁরণয। স্থিবীকুর্ষ্যাদিত্যাহ-_-শনৈরিতি | ধৃতিধণরণ] তয় গৃহীতয! 
বশীরুতয়। বুদ্ধ আত্মসংস্থম্ আত্মন্তেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ 

যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর ছুংখও দ্বিচলিত করিতে পারে ন|, মেই অবস্থার 
নীমই যোগ, তাহাতে হুঃখের সম্পর্কও নাই; তাহাই অবগত হইবে এবং 
অধ্যবসায়সহকারে ও নির্ব্ব্দশূন্যচিত্তে অভ্যাস করিবে। সংকল্প-সমুৎখপন্ন কামনা. 



১৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] । 

২৬। যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ | 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্বন্যেব বশং নয়ে€ ॥ 

২৭। প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোখিনং স্ুখযুত্তমমূ। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভৃতমকলাষম্ ॥ 

২৬। [ অন্থয়ঃ] (ম্বভাবতঃ) চঞ্চলম্ (অতএব) অস্থিরং মনঃ যতঃ 
যতঃ (যন্মাৎ নিমিত্তীৎ ) নিশ্চলতি ততঃ ততঃ এতৎ ( মনঃ) নিয়মা আত্মনি এব 
বশং নয়েৎ, ূ 

২৭। ([ অন্থয়ঃ] শীস্তরজসং (প্রক্ষীণমোহাদিক্রেশবজন মিত্যর্থঃ ) ( অতএব) 
প্রশীস্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতং (জীবন্মুক্তমূ) এনং যোগিনং হি উত্তমং (নিরতিশয়ং) 
স্ুখম্ ( স্ষ়মেব ) উপৈতি (প্রাপ্পোতি )। 

ককত্বা উপরমেৎ তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা? উপরম- 
স্ববপমীহ--“ন কিঞ্চিদিপি চিস্তবেৎ নিশ্চলে মনসি স্বয়নেব প্রকাশ- 
মানপরমানন্দন্ববপে! ভৃত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্তেত ইত্যর্থঃ ॥ 

২৬। স্বামিটা ।--এবমপি রজোগুণবশাদ যদি মনঃ প্রচলেত্তছি 
পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকু্যাদিত্যাহ_যত ইত্যাদি। স্বভাবত- 
শ্চঞ্চলং ধাধ্যমাণমপ্যস্তিরং মনো ঘং যং বিষযং প্রতি নির্গচ্ছতি তত- 
স্ততঃ প্রত্যাহ ত্য আত্মন্তেব স্থিরং কুর্ধযাৎ ॥ 

২৭। স্বামিটা-__ এবং প্রত্যাহরাদিভিঃ পুনঃপুনম্মনে। বনাকুর্বস্তং 
রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগন্গখং প্রাপ্পোতাত্যাহ-_-প্রশান্তেতি। 
এবমুক্তপ্রকারেণ শাস্তং রজো যন্ত তম্, অত এব প্রশাস্তং মনো যন 

সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বার! ইন্্রিয়গণকে সমুদ্য বিষয় হইতে নিগৃহীত 
করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে ॥ 

২৫। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধি ঘ্বার। জল্পে অল্লে বিরতি অভ্যাস 
করিবে, অন্ঠ কিছুই চিস্ত! করিবে না ॥ 

২৬। চঞ্চলম্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে 
তাহাকে প্রত্যানৃত করিয়৷ আত্মার বশীভূত করিবে ॥ 

২৭। প্রশাস্তচিত্ত, রজোগুণবিহীন, নিষ্পাপ, জীবন্মুক্ত যোগী নিরতিশর 
সুখলাভ করেন ॥ 



যষ্ঠোহধাযায়ত | ১৩৫ 

২৮। যুগ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্াষঃ | 
স্ুখেন ব্রহ্মনংস্পর্শমত্যন্তং সথখমনশ্সতে ॥ 

২৯। সর্ববভূতস্থমাত্মীনং সর্ববভূতানি চাত্বনি | 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাতআ! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 

০০ | যে। মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি ৷ 
তম্তাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্ঠাতি ॥ 

২৮। [ অন্বয়ঃ] এবং সদ আত্মানং যুগ্ন ( বশীকুর্ববন্) বিগতকলাষঃ 
যোগী সুখেন ত্রহ্মংস্পশম্ অত্যন্তং হখম্ অশ্রতে (প্রাপ্পোতি )। 

২৯। [অন্বয়ঃ] যোগবৃক্তাত্ম। (যোগেন সমাহিতচিন্তঃ) সর্বত্র সমদশনঃ ( যোগী ) 
মাস্মানং সর্ববভূতস্থং সর্ধবভূতীনি চ আত্মনি ( অভেদেন ) ঈক্ষতে (পশ্ঠতি)। 

৩৯। [ অস্বয়ঃ ] যঃ মাং সর্বত্র পশ্ঠতি ময়িচ সর্ববং পশ্ঠতি, তশ্ঠ অহং ন 
প্রণশ্যামি ( অদৃশ্যো। ভবামি, ) দস চ মে ন প্রণশ্যতি ( অদৃশ্যো ভবতি )। 

তম্ এনং নিষ্লষং ব্রন্দত্বং 'প্রাপ্ততং যৌগিনম্, উত্তমং সুখং 
সমাপিস্খং স্ববমেবোপৈতি গ্রাপ্পোতি ॥ 

২৮ | স্বামিটা ।_-ততশ্চ রুতার্থো ভবতীত্যাহ__ুঞ্জন্নিতি । 
এবমনেন প্রকারেণ সর্বদা আত্মানং মনো ঘুঞ্জন্ বশীকুর্বন্ বিশেষেণ 
সর্বাত্বন৷ বিগতং কল্মষং যশ্ত স যোগী স্থখেন অনায়াসেন ব্রদ্ধণঃ 
সংস্পর্শোহবিগ্ঠানিবর্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্কোত্তমং সুখ- 

মন্কুতে জীবন্ুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ 
২৯ | স্লামিটা ।-_ব্রহ্মপাক্ষাৎকাঁবমেব দর্শয়তি __সর্ববভূতস্থমিতি | 

যোগেনাভ্যস্তমানেন যুক্তীত্ম। সমাহিতচিত্তঃ সর্বত্র সমং ব্রদ্ৈব পশ্য- 
তীতি, সমদর্শনঃ শ্বমাআ্সানমবিগ্ঠাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্বভৃতেষু 

রহ্মাদিস্থাবরান্তেঘবস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মস্টভেদেন পশ্যতি , 

২৮। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্দ! বশীভূত করিয়! অনায়াসে 
বরহ্মসাক্ষাৎকীর-জনিত সর্বোৎকৃষ্ট স্থ প্রাপ্ত হন। 

২৯। সর্ব্বত্ ব্রন্মদর্শা সমাহিতচিত্র ব্যক্তি সকল পদার্থে আত্মাকে ও আত্মাতে 
সকল পদার্থকে অবলোকন করে ॥ 



১৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা! | 

৩১। সর্ববভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ 
সর্বথ! বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ 

৩২। আত্বৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহজ্জুন। 
স্থখং বা যদি বা] দুঃখং স যোগী প্রমো! মতঃ ॥ 

৩১। [ অন্বযঃ ] যঃ বর্বভৃতস্থিতং মাম একত্ম আস্কিততঃ (অভেদমাশ্রিতঃ" 
ভজতি, সর্ব্থা অপি ( কাধ্যত্যাগেনাঁপি ) বর্ধমানঃ স ষোগী ময়ি বর্ততে ॥ 

৩২। [ অন্বয়ঃ ] হে অজ্জুন। যঃ সব্বত্র সুখং বা যদি বা ছুঃখম আলো 

পম্যেন সমং পশ্ঠতি স যোগী পরমঃ ( উৎকৃষ্টঃ) মতঃ ॥ 

৩০। স্বামিটা __এবন্ুতাত্মজ্ঞানে চ সর্ববভূতীয্মতব। মত্রপাসনং 

নুখ্যং কারণমিত্যাহ_-ঘো মীমিতি | মাং পবমেশ্বরং সর্ব 
ক্ুতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সব্বং চ প্রাণমাত্ং মঘি বঃ পণ্ঠাতি, তগ্তাহং ন 
প্রণশ্যামি অদূশো ন ভবামি, সচঘে ন প্রণশ্যতি, স চ মমাপৃশ্রে 
ন ভবতি, প্রতাঙ্গে। তৃত্বা কুপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃত্থা মীত্যর্থঃ ॥ 

৩১।, স্বামিটী1-__ন জেবন্ুতো বিপিকিদ্করঃ শ্তাদিত্যাত_-সবব- 
ভূতন্তিতমিতি | সর্ধভূতেষু স্িতং মামভেদেন আন্তিত আশ্রিতো 
বো! ভঙ্গতি, স যোগী জ্ঞানা, সন্ সব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি 
বর্তমানে! ময্যেব বন্ভতে মুতে ন তু ভ্রগ্ঠতীন্তার্থঃ ॥ 

৩৯। স্বামিটা ।__এবঞ্চ মাং ভজ্হঠাং যোগিনাং মধ্যে সর্বব- 
হু্তান্ুকম্পী শ্রেন্গ ইত্যাহ__আান্মেপমোতি । আশ্ৌপমোন স্বসাদ- 
শ্যেন বথা মম গং প্রিবং দুঃখধ্াপ্রিবং তথা অন্যেষামপীতি 
সর্বত্র সমং পগ্রন্ শ্ুখমেন সন্েষাং বে। বাঞ্চতি ন তু কম্তাপি তঃখং, 
স বোগী শ্রেষ্ঠ! মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ 

৩*। যেব্যক্তি আমাতে সকল বস্থু ও সকল বজ্রতে আমাকে দর্শন করে, 
আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় ন1॥ 

৩১। যে বাক্তি আমার একীতৃহ হইয়৷ আমাকে সব্বতৃতস্থব মনে করিয়া ভজন 
করে, সে ষে কোন বৃদ্তি অবলম্বন ককক, আমাতেই অবস্থান করে ॥ 



য্টোইধ্যার়2 | ১৩৭ 

অঙ্জভুন উবাঁচ__ 
৩১1 যোহয়ং যোগস্ত্বয়। প্রোজ্ভঃ সাম্যেন মধুসুদন । 

এতস্তাহং ন পশ্টামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ 
৩৪ | চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দুঢ়মূ । 

তম্তাহং নিগ্রহং মন্যে বাঁয়োরিব স্তুহষরমূ ॥ 
৩৩1 [ অন্বয়ঃ] অর্জন উবাচ,হে মধুতদন ! ত্বয়। সামোন য- 

অযং ধোগঃ প্রোক্তঃ, এতশত ( যোগন্য ) স্থিবাং € দীর্ঘকালীনাং) স্থিতিং ( মনসঃ ) 

“গগলহাৎ অহ ন পশ্যামি | 
৩৪1 [ অন্থয়ঃ ] হে কৃষ্ণ | হি ( নিশ্চিতং ) মনঃ ( চিত্তং ) চঞ্চলং ( স্বভাবেন 

চপল, ) প্রমাথি ( দেহেক্ত্িযক্ষোভকরং) বলবৎ ( কেনচিন্নিযন্্মশক্যং ) দুম 
( অচ্ছেছাং ) অহং ভস্ত (মনসঃ ) নিগ্রহং ( নিরোধং ) বায়োঃ ইব স্থহুক্ষবং মন্যে । 

৩5। স্বামিটা --উত্তলক্গণস্ত যোগন্তাসম্ভবং মন্বীনোহজ্জুন 
চবাচ--যোহয়মিতি। সামেন মনসো লয়বিক্ষেপশন্ততর। কেবলাত্মা- 
কাবাবন্থানেন যোইযং যৌগন্তযা প্রোক্তঃ, এতস্ত যোগন্ত স্থিরাং 

দ'দ্দকাল:নাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ 

৩৪ | স্বামিটা ।__এতৎ শ্ফুটয়তি-_চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং স্বতাঁবে- 
নব চপলং, কিঞ্চ গ্রমাথি প্রমপনশীলং দেহেন্ত্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ; 
“কঞ্চ বলবদিচাবেণাপি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনান্ুবদ্ধতযা 

গর্ভেগ্ঘম্, অতো যথা আকাশে দোধুরমীনস্ত বায়োঃ কুস্তীদিষু নিরো- 
পনমশক্যং, তথাহং তশ্ত মনসোইপি নিগ্রহং নিবোধং স্ুৃহুরং সর্বথ' 
কর্তমশক্যং মন্তে ॥ 

শপ 7. স্পা 

৩২ । হে অর্দুন! যে ব্যক্তি আপনাব সুখ দুঃখেব শ্টায় সকলেব স্থখ ছুঃথ 
দর্শন করেন, তিনিই শ্রেঠ যোগী ॥ 

৩৩। অজ্ঞুন কহিলেন,_হে মধুহদন | তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের 
কথা উল্লেথ করিলে, মনের চঞ্চলত। নিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকালস্থাযিত্ব দেখিতেছি 
না। 

৩৪ | হে কৃষ্ণ ! মন শ্বভাবতই চঞ্চল, ইন্ত্রিয়গণের ক্ষোভকারক, অজেয় ও হছুর্ভেদ্য ; 



১৩৮ শ্ীমত্ুগবাগীত। | 

ৃ শ্রীভগবান্থবাচ-_ 

৩৫। অনংশয়ং মহাবাছে! মনে! ছুনিগ্রহং চলয্। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহ্যতে ॥ 

৩৬। অনলংযতাত্মন! যোগে! ছুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্মন। তু যততা শক্যোহবাপ্তমুপায়তঃ ॥ 

৩৫। [ অন্বয়ঃ ] শ্রীভগবান্ এ মহীবাহো। ! মনঃ ছুনিগ্রহং চলং 

( চঞ্চলম্ ) অসংশয়ং তু (কিন্ত) হে কৌন্তেষ ! অড্যাসেন বৈবাগ্যেণ চ (তিৎ) গৃহ্যতে 
৩৬। [ অন্থয়ঃ ] অসংঘতান্না (অবশীকৃতচিত্তেন ) যোগঃ ছুল্প্রাপঃ ইতি মে 

মতিঃ বশ্ঠাজ্বনা (জিতেন্রিয়েণ) তু উপায়তঃ যতত। যোগঃ অবাপ্ত,ং শক্যঃ ॥ 
৩৫। স্বামিটী | _ তদ্রক্তং চঞ্চলত্বাদি কমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রচো- 

পায়ং শ্রীতগবান্ুৰা--অসংশয়মিতি : চঞ্চলত্বাদিনা মনো৷ নিরোদ্ধ,ং 
ন শক্যমিতি যদ্ধদসি, এতন্লিঃলং শয়মেব | তথাপি তু বিষযাচিস্তন- 
পূর্বকম্ অভ্যাসেন পরমাআ্সাকার প্রত্যয়! বৃত্ত বিষয়বৈতৃষ্ঠ্যেন ৮ 
গৃহাতে নিগৃহাতে, অত্যাসেন লষপ্রতিিনন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতি- 
বন্ধাদ্রপরতবুত্তিকং সং পরমাত্রীকারেণ পবিণতং তিষ্টতাত্যর্থঃ | 
তদ্ত্তং যোগশাস্ত্রে-“মনসো বুত্তিশন্তাস্ত ব্রঙ্গাকারতবা স্থিতি | যা 

সম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাবিরভিধীয়তে ॥” ইতি ॥ 
৩৬। স্বামিটা।-এতাবাংন্থ্রিচ নিশ্য ঠ্াহ-_-মঅংসযতেতি । 

উক্তপ্রকারেণাভ্যাদ্বৈরাগ্যাভ্যামলংঘত আত্ম চিত্তং যস্ত তেন 
পুরুষেণ অয়ং যোগে! দ্রশ্র।পঃ প্রাপ্ূু,মশক্যঃ, আভ্যাসবৈরাগাভ্যাঃ 
বশ্তো বশবর্তী আত্ম চিন্তং যস্ত তেন পুকষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন 
প্রবত্বং কুর্বত! যোগঃ প্রাপ্ন €₹ শক্যঃ ॥ 

যেমন বাধুকে নিকদ্ধ কর! অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর 

বোধ হুইতেছে | 
৩৫। কৃষ্ণ কহিলেন, হে অঙ্জুন ! চঞ্চলন্বভাব মন ঘে নিতান্ত অবাধ্য 

তাহাতে সংশয় নাই ; কিন্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার! তাহাকে বশীতৃত করিতে হয় ॥ 



ষষ্ঠটোহধ্যায়ঃ। ১৩৯ 

অর্জুন উবাচ__ 
৩৭। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো! যোগাচ্চলিতমানসঃ | 

অপ্রাপ্য যোগসংপিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি 
৩৮ । কচ্চিন্েভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নীভ্রমিব নশ্যতি | 

অপ্রতিষ্ঠো৷ মহাবাহে! বিমূঢো ব্রক্ষণঃ পথি ॥ 
৩৭। [অন্বয্ঃ] অজ্জুন উবাচ,_হে কৃষ্ণ! ( প্রথমং ) অদ্ধয়। ( আত্তিক্যবৃদ্ধ্যা ) 

উপেতঃ (যোগে প্রবৃত্তঃ) (ততঃ পরম) অযতিঃ ( অপ্রযত্রবান্ জন) যোগাৎ 
চলতমাননঃ যোগসংসিদ্ধিন্ অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি £ 

৩৮। [ মন্থয়ঃ] হে মহাবাহে। | ত্রহ্মণং পথি (ব্রহ্গপ্রাপ্তিমার্গে) বিষূঢ়ঃ 

(সন) অগ্রতিষ্ঠঃ ( নিরাশ্রষঃ) উভয়বিভ্রষ্টঃ ( কর্মার্গাৎ জ্বীনমার্গাচ্চ ত্রশ্টঃ) 
(দঃ) ছিন্নীত্রমিব ( ছিন্নমেঘ ইব ) ন নশ্যতি কচ্চিৎ ? 

এ৭। স্বামিটা ।__অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবে কথঞ্চিদ প্রীপ্তসম্যগ 
জ্ঞান: কিং ফলং প্রাপ্োতীত্যজ্জুন উবাচ--অযতিরিতি | প্রথমং 
শ্রদ্ধমেপেত এব ঘোগে প্রবৃত্ত ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরস্ত 

অবতিঃ সম্যক ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যার্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতং 
মানসং বিষয় প্রবণং চিত্ত যন্ত মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্য- 
সশাথল্যাদ্ ফোগস্ত সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানম প্রাপা কাং গতিং প্রাপ্রোতি ॥ 

৩৮। শ্বামিটী ।-_ প্রশ্নাভিপ্রাবং বিবুণোতি_কচ্ছিদিতি | কর্ণ 
মীশ্বরেহপিঁতত্বদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কন্থফলং স্বর্গাদি কং প্রাপ্পোতি, 
যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোহং ন প্রাপ্সোতি এবমুভয়ন্মাদ্ ভরষ্টঃ অপ্রতিষ্টো 
'নরশ্রয়ঃ অত এব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তযপয়ে পথি মার্গে বমুঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ 

৩৬। ঘাহার চিত্ত অবশীতৃত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট, ষে 
স্তশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বার! 
যোৌগলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ 

৩৭। অর্ভুন কহিলেন,__হে কৃষ্ণ ! ষে ব্যক্তি ( প্রথমে) শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু পরে 
যত্তহীন হইয়া! ঘোগত্রষ্ট হয়, সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? 



১০৩ শ্রীমস্তগব্দগীত। । 

৩৯ | এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ চ্ছেত,মহ্স্তশেষতঃ 
তবদন্যঃ সংশয়স্া স্থ চ্ছেত্তা ন হ্যপপদ্যতে | ৷ 

ভীভগবান্ুবাচ-- 

ঘ০ | পীর্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তশ্ত বিদাতে | 
নহি কল্যাণকুৎ কশ্চিদ্দ,গাঁতিং তাত গচ্ছতি ॥ 

৩৯। [অস্বয়ঃ ] হে কৃষঃ |! মে (মম) এতং সংশযং ( সন্দেহম্) অশেন 5: 

ছেন্ত,ং (দৃরীকর্ত,ং) ( ত্বম্) অর্থসি, তদন্যঃ অস্ত নংশযন্য ছেদু। নহি উপপছাতে । 
৪* | [ অন্থযঃ) শ্রীভগবান্ উবাচ,_ হে পার্থ! ইহ (লোকে) তশ্ত (মোগ- 

রষ্টন্ত ) বিনাশঃ ন এব. অমুত্র [ পরস্মিন ব। “লাকে ] বিনাশ ন বিছ্বাতে। 
তাত। হি[ যম্মাৎ ] কল্যাণকৃৎ ( এভকাবী । কশ্চিৎ ছর্গতিং ন গচ্ছভি | 

(কিং ন নম্ততি নশ্ততি বাগ নাশে দষ্টান্তঃ যথা--ছিন্ননন্রং 
পূর্নস্মাদভ্রাদিশ্রিষ্টমন্রীন্তবম প্রাপূং সৎ মধ্য এব ,.বিলীযতে 
হদ্বদিভ্যর্থঃ ॥ 

৩৯ | স্বামিটী |- ত্বায়ৈব সন্বন্জেনাঘং মম সন্দেহে! নিরসনীযও, 

হবস্তোইন্স্ত এতৎসন্দেহনিবর্তকো নান্তীত্যাহ__এতমিতি । এত” 
«নত, ছ্থেত্তা নিবর্তক2 | স্পষ্মন্াৎ ॥ 

০ | স্বামিটা।__অন্রোত্তবং শ্রীভগবাঁনবাঁচ -পার্থেতি সা্ধে- 
“চতুর্ভিঃ | ইহ লোকে বিনাশ উভবত্রংশাৎ পাতিত্যম্ অসুত্র পণ লোকে 
বিনাশো নরকপ্রাপ্রিস্তদ্রভবং তশ্ত নাক্ট্যেব, যতঃ কল্যাণকৎ গ্ুভকাবী 
কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি । 'য়ঞ্চ গুভকারী অদ্ধনা যোগে 
প্রবৃত্তত্বাৎ। তান্তেতি লেকবীত্যা উপলালয়ন সন্বোধরতি ॥ 

৩৮ । হে মহাবাহে | সে ব্যক্তি কি যোগপথ কি কশ্মপথ_-উভয হইতে 
অষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রক্ধলাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়। কি ছিন্ল মেঘের ন্তাক্প বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় না? 

৩৯। হে কৃষ্ণ! তুমিই আমার এই নন্দেহ উচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে করিতে পার, 
তোম! ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় বিদুরিত করিতে পারে, এরপ ব্যক্তি দেখি না। 

্ 
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৪১। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগন্রষ্টোহভিজায়তে ॥ 

৪২। অথবা! যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। 
€ 

এতদ্ধি ভুল ভতরং লোকে জন্মা যদীদুশম্ ॥ 
৪১। [ মম্বযঃ ] বোগভষ্টঃ পুণ্কৃভাং লোকান্ প্রাপ্য [তত্র) শাশ্বতীঃ সমা: 

(বহন সংবত্নরান্) উষিত্ব। ( বাঁসন্খমন্তুভৃষ। "চানা” শ্রীমতাং (বিডুতিমতাঁং ) 
গেছে অভিজাতে ॥ 

৪২। [ অন্বযঃ ] অথব! দীমতা” (নুদ্ধিমতাঁং) যোগিনাম্ এব কুলে ভুবন” 
' উৎপদ্যতে ) ঈ'দশং বৎ জন্ম এতৎ হি লোকে ভুল ভতরম্ ॥ 

৪১। স্বামিটী।_-তহি কিমসৌ প্রাপ্রোতীত্যপেক্ষায়ামাহ-- 
প্রাপ্তি । পুণ্যক্তাং পুণাকাবিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ 
প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহন সংবৎসরান্ উধিত্বা বাসস্ুখমন্থৃভূয় 
শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাঁং ধনিনাং গেহে স যোগন্রষ্টো জন্ম 
প্রাপ্জোতি ॥ 

৪২। ন্বামিটা ।_ অল্পকালাভ্যস্তযোগন্রংশে গতিবিশেষমুক্তু। 
চিএাভ্যস্তযোগন্রংশে পক্ষান্তরমাহ_-অথবেতি। যোগনিষ্ঠীনাং 
দীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে,নতু পূর্ব্বোক্তানামনাব্ঢষোগানাং 
কুলে, এতজ্জন্ম স্তোতি ঈদৃশমিতি ঈদ্বশং যত জগ্ম এতদ্ধি লোকে 
দুল ভতবং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ 

৪০ | আুষ্ত কহিলেন,--হে পার্থ! যোগভষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত। 

“ক পরলোকে নবকবাসাদি-_ইহার কিছুই হয না; (কারণ ) কোন হিতকারী 
বান্তুই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না॥ 

«১। যোগত্রঃ ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগেব প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান 
ববয়া সদাঁচার ও ধনসম্পন্নদিগেব গৃহে জন্মগ্রহণ কবে ॥ 

১২। অথবা বুদ্ধিমান যোগীদ্দিগের বংশে জন্মগ্রহণ কবে; স"সাবে যোগা- 
বিগেব কুলে এরূপ জন্ম অতি ছুল্লভ ॥ 
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৪৩। তত্র তং বুদ্ধিনংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ | 
যততে চ ততো! ভূয়ঃ সংপিদ্ধোৌ৷ কুরুনন্দন ॥ 

8৪ | পুর্ববাভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হ্যবশোহপি সঃ। 
জিজ্জঞাস্থরপি যোগস্য শব্ব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ 

৪৩। [ অস্বয়ঃ ] তত্র ( যোগিনীং কুলে) পৌর্বদেহিকং ( পুর্বদেহ ভব“ 7 

তং বুদ্ধিংযোগং (ব্রহ্ষবিষষযা বৃদ্ধ্যা নংযৌগং) লভতে, ততশ্চ হে কুঝনন্দন ' 
তু (বহতবং । সংসিদ্ধৌ ( মোক্ষনিমিত্তং) যততে । 

88 | [ অন্বয়ঃ) তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন ( পৃৰ্বজন্মকৃতসংস্কারবশীৎ ) অব*, 
(কৃশ্চিৎ অন্তবাধাৎ অনিচ্ছন্) অপি সঃ ( যোগত্র্টঃ) হিযতে (ত্রন্মনিঙ্ 
ক্রিঘতে) যোগস্ত ( শ্বপং ) জিজ্ঞাহঃ এব শব্দরক্ষ অন্িবর্ততে। 

৪৩। স্বামিটী।__ততঃ কিমত আহভ-_ত্রেতি সার্ধেন। স 
তত্র দ্বিগ্রাকীবেহপি জন্মনি পৃব্বাদহে ভরনং পৌব্বদেচিকং মেল 
বরহ্মবিষয়যা বুদ্ধ্যা সংযৌগং লভতে, ততশ্চ ভযোইপিকং সংসিক্ষে 

মোক্ষে প্রযদ্বং কবোতি ॥ 
8৪ স্বামটা।__ অত্র ভেতঃ__পুর্রেতি।  তেনৈন পুর্র্বদেত 

কলুতাতাসেনাবশোইপি কৃতশ্চিদন্তবারাদনিচ্ছন্নপি স ভিয়তে পিষ- 

য়েভ্যঃ পরাবৃত্ত বর্গ িষ্টঃ ক্রিফতে । তদেবং পুর্বাভ্যাসবশেন প্র 
কুর্বন্ শনৈমুচ্যিতে | ইতীমমর্থং কৈমৃতান্টায়েন স্প্টরতি__জিজ্ঞা 
বিতি সার্ধেন। যোগন্ত স্ববপং “জিজ্ঞান্তবেব কেবলং; নতু প্রা 
যোগঃ এবস্ুতযোগে প্রবিষ্টমাত্রোহপি পাপবশাদ ঘোগন্রষ্টোই পি 
শকব্রহ্ম বেদমতিবর্ততে বেদৌক্রকর্মৃফলান্ঠতিক্রামতি তেত্যোই ধিক" 
ফলং প্রাপ্য নচাত উত্যর্থ2 | 

৪৩] যোগত্রষ্ট ব্যক্তি নেই জন্মে পূন্দদেহের সেই জঁন-এংলোগ কবে এল, 
মুক্তিলাভবিষয়ে পূর্ববজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্র করিয়। থাকে । 

৪৪। যোগত্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তবায়বশহঃ ইচ্ছ। ন করিলেও পুবজন্ম £ 
মভ্যাসই তাহাকে ব্রঙ্গনিষ্ঠ কবে; তখন “তিনি যোগনজিজ্াহ হউযাই বোদা" 

কর্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন | 
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৪৫। প্রযত্বাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ | 
অনেকজন্মনংসিদ্ধস্ততে৷ যাঁতি পরাং গতিম্ ॥ 

৪৬ | তপস্থিভ্যোহধিকে। যোগা জ্ঞানিভ্যোইপি 
মতোহধিকঃ | 

কম্মিভ্যশ্চাধিকো৷ যোগী তম্মাঁদুযোগী ভবার্জুন ॥ 
৪৭ | যোগিনামপি সর্ব্বষোং মদগতেনান্তরাত্মনা | 

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমো 
মত? ॥ 

৪৫। [ অ্থয়ঃ ] তু (কিন্তু) প্রযত্রাৎ যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিন্বিঃ (বিধৃত- 
পীপঃ) অনেকজন্মসংসিদ্ধ; ততঃ পবাং ( শ্রেশ্টীং ) গিং যাঁতি ( শ্রীপ্পোতি) | 

৪1৫ [অন্বয়ঃ ] যোগী তপন্সিভাঃ অধিকঃ জ্ঞানিভযঃ অপি অধিকঃ কর্দিভযশ্চ 
অধিকঃ (মম ) মতঃ (অভিমতঃ ) স্মাৎ হে অজ্জুন | (তব) যোগী ভব ॥ 

৪৬। [ অন্বয়ঃ ] শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদগতেন অন্তরাত্না ( মনস|) মাং তজতে ন 
সর্কেষাং যোঁগিনাম্ অপি যুক্ততম: (অতিশয়েন শ্রেষ্টঃ) মে (মম) মতঃ ( সম্মতঃ) ॥ 

৪৫| স্বামিটা | ষদৈবং মন্দপ্রযত্বোহপি ষোগী পরাং গতিং 
ষাঁতি তদা যস্ত যোগী প্রযত্বাতত্তবোত্তরমধিকং যোগে ষতমানো যত্বুং 
কর্বন্ যৌগেনৈব সংশুদ্ধকি্বিষো বিধুতপাপঃ সোহনেকেষু জন্মন্থ 
উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগক্জানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতি" 
যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ 

৪৬ | স্বামিটা |-যন্্াদেবং, তল্মান্রপন্থিভ্য ইতি। কৃচ্ছ- 
টান্্ধণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোইপি জ্ঞীনিত্যঃ শন্ত্বিজ্ঞানবিদ্র্যোহ পি, 
কম্মিভ্য ইষ্টাপুত্দিকন্মকারিত্যোইপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ ; 
তম্মাত্বং যে।গী ৩ব॥ 

৪৪। রযতপূ্ববক অভ্যাস করিতে করিতে ক্ষীণপাপ যোগী বহু জন্মে সম্যক 
সিদ্ধি লাভ করিয়! পরম গতি লাভ করেন। 
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৪৭| স্বামিটা।-_-যোগিনামপি যমনিয়মাঁদিপরাণীং মধ্যে মদ্ুক্তঃ 
শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ-_যোগিনামপাতি। মরদপতেন মধ্যাসক্তেনাত্তরাতনা 
মনসা যে! মাং পরমেশ্ববং বাস্থদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন ভজতে স 
যোগযুক্তেত্যঃ শ্রেষ্ট! মম সম্মত; অতো মদ্তত্তো ভবেতি ভাবঃ| 

আত্মযৌগমবোচদ্ যো ভক্তিযৌগশিরোমণিঃ | 
তং বন্দে পরমানন্দং মাপবং ভক্তশে বধিম্॥ 

ইতি ষষ্টোইপ্যারঃ ॥ ৬ * 

৪৬। হে অর্জন। আমাব মতে যোগী তপস্থী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষ" 
শ্রেষ্ঠ এবং কন্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ , অতএব তুমি যোগী হও ॥ 

৪৭| যেব্যক্তি আমাতে চিন্ত সমর্পণ করিয! শ্রদ্ধাপূনবক আমাকে চজনা 
করেন, তিনি আমাব মতে সকল যোগী অপেক্ষ | শ্রেষ্ঠতম ॥ 

” তদনেনাধ্যায়েন কশ্মযোগন্য নন্র্যানহেভোন ম্যাদাং দর্শযতা সা চ 
যোগং বিবৃণতা ননোনিগ্রহোপায়োগদেশেন যোগত্রষটস্তা ত্য স্তকনাশশঙ্কাবকা“ং 
শিথিলপ্নত! ত্বং-পদার্থাভিজ্ঞস্ত জ্ঞাননিষ্ঠতৌক্তা। বাকা্ন্ঞানাগ্ুক্তিরিতি সাধিভম্ 
ইতি আ-টা। 

বষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ 



সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 
শ্ীভগবানুবাচ__ 

১। ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্ন্মদাশ্রয়ঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং বথা জ্ঞাস্তাসি তচ্ছণু ॥ 

২। জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানবিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 
বজজজ্জত্বা নেহ ভূয়োহন্য জ্জ্ঞাতব্যমবশিষাতে ॥ 

১। [ অন্বযঃ] ভগবান্ উবাচ__হে পার্থ! ময়ি আনন্রমনাঃ মদাআযঃ (লন) 
(যাগ যুঞ্জন্ ( মনঃসমাধানং কুর্ববন্ ) সমগ্রং ( সমস্তং বিভৃতিবলশক্তোগ্য্যাদিণ 
সম্পন্রং ) মাম্ অসংশয়* যথ। জ্ঞান্তসি তৎ শৃণু ॥ 

২। [ অন্যঃ ] অহং ভে (তুভ্যং) সবিজ্ঞীনম্ (বিজ্ঞীনসহিত' ) ভদং স্্ানম্ 
অআমশেষতত (নিরবশেষং ) কক্ষ্যামি যৎ ( জ্ঞানং ) ত্দ্বাত্বা ইহ (শ্রেযোমার্গে ) 
€ বর্তমানস্ত ) হব তৃয়ঃ অগ্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশ্য্যিতে || 

১।  স্বামিটা।__প্বিজ্ঞেষাম্মনস্তত্ব' সংষোগং সমুদাহতম | 
ভজনীয়মথেদখনীমৈশ্বরং কপমীধ্যতে ॥” পুর্বাধ্যায়াস্তে মদগতেনান্ত- 
বাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমে! মত ইতুক্তং, তত্র 
কাদৃশস্ত্রং যস্ত ভক্তিঃ কর্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্ববপং নিরূপরিষ্যন্ 
শ্বভগবানুবাচ--মরীতি । ময়ি পবমেশ্ববে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো 
বস্তা সঃ মদাশ্রয়োহমেবাশ্রয়ো মন্ত অনন্ঠশরণঃ সন্ যোগং যু্জন্নতায- 

্ক্পসংশয়ং যথ! ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্যাদিসহিতং যথ। 
জ্ঞান্তসি তদদিদং মরা বক্ষ্যমাণং শণু ॥ 

২। ম্বামিটী।-বক্ষামাণং স্তৌতি, জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং 
শান্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমন্্রভবন্তৎসহিতমিদং মদ্বিষষমশেষতঃ সাঁকলোন 

২৯:০4 শা শ্ শশা 

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন__হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার 
আশ্রিত হইয। যোগাভ্যান পূর্বক যে প্রকাবে আমাকে সম্পর্ণ»পে অবগত হইতে 
পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। 

৯ *গী 
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৩। মনুষ্যাণাঁং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে | 
যততামপি পিদ্ধানাং কশ্চিন্মীং বেত্তি তত্বৃতঃ ॥ 

8৪ | ভূমিরাপোৌইনলো বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ ! 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 

৩। | অন্বয়ঃ ] মনুষ্যাণাং সহসন্বেধু (মধ্যে) কশ্চিৎ ( পুণাবশাৎ ) সিদ্ধয়ে 
( আত্মজ্ঞানায় ) যততি তেষাং যততাং (প্রযতমানানাং ) দিদ্ধানাম অপি ( মধ্যে) 
কশ্চিৎ মাং তত্বতঃ (যথাবৎ) বেত্তি ( জানাতি ) ॥ 

৪ [ অস্বযঃ ] ভূমিঃ ( পৃথিবীতন্সাত্রং ) আপঃ ( রমতন্মাত্রং ) অনলঃ (কপ- 

তন্মাত্রং ) বাধুঃ (স্পশতন্মাত্রং) খং (আকাশতন্মাত্রং) মনঃ ( মনঃকারণম্ 

অহঙ্কারঃ ) বৃদ্ধিঃ ( অহঙ্কাবকাবণং মহত্ত্ব) অহঙ্কাবঃ ( অবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তং ) 
ইতি ইযং মে (মম) অষ্টধা ভিন্ন ( বিভক্ত) প্রকৃতিই ( পশ্বরী মাঁযা ) || 

বন্গ্যাম, যজজ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বভমানস্ত পুনবন্তজ জ্ঞীতব্যম 
মবশিষ্টং ন ভবতি, তেনৈব রুতার্থে! ভলত'ত্যর্থঃ 

৩। স্বামিটী।_ মন্তুক্তিং বিনা তু ধ্ জ্ঞানং দ্রুল্লভিগিতযাহ__ 
মনৃষ্যাণামিতি | অসংখ্যাতানীং জীবাঁনাঁং মধ্যে মন্রষাব্যতিবিন্রানাং 
শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নান্তি, মন্ুষ্যাণান্থ সহত্রেধু মপ্যে কশ্চিদেব 
প্রকষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানাব প্রধততে, প্রবত্বং কুর্বতাঁমপি 
সহশ্রেষু কশ্চিদে প্রান্ত নপুণ্যবশাদাআ্মানং বস্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্ব- 
জ্ঞানসিদ্ধানাং সহম্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মতপ্রসাদেন 
হত্বতো। বেন্তি, তদেবমতিঢল ভমপ্যাম্মতত্বং ম5্জ্ঞানং তুভ্যমহ্ং 
বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ 

৪ স্বামিটা।_-এবং শ্রোশহারমভিনুখীরুত্োদানীং প্ররুতিদ্বারা 

২। আমি যে মদ্বিষয়ক বিজ্ঞান ও শববজ্ঞান সম্যকৃরূপে কীত্তন করিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা অবগত হইলে জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই অবগত হইজে 
অবশিষ্ট থাকে না ॥ 

৩। সহশ্স সহত্র মনুষ্যমধ্যে কোন কোন ব্যক্ত আত্মভ্ঞানের নিমিত্ত যত্ববান 
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৫ অপরেয়মিতস্্ন্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরা । 
জীবভৃতাং মহাবাহে। ষয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ 

৫। [অন্বরঃ] ইয়ম্ অপর! (নিকৃষ্ট]) ইতঃ পরাম্ (প্রকৃষ্টাং ) অন্তাং জীবতৃতাং 
মে ( মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি ( জানীহি ) হে মহাবাহে! ! যয়। ইং জগৎ ধার্য্যতে | 

স্ষ্ট্যা্দিকর্তৃত্বেনেশ্বরতত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিবপনিষ্যন্ পরাপরভেদেন 
প্রক্ৃতিদ্বয়মাহ-_ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদানি পঞ্চভৃতহুক্মাণি, 
( ভূম্যাদিশব্দৈ: পঞ্চ গন্ধ দিতন্মীত্রীণি উচ্যন্তে) মন:শব্দেন ততৎকাঁবণ- 
ভুতোইহঙ্কারঃ ; বৃদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্রম অহঙ্কারশবেন 
তৎকারণগবিদ্ভা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্নী। যদ্ববা ভূম্যাদিশবোৌঃ 
পঞ্চমঙ্তাভুতানি সুশ্ৈঃ সহৈকীকৃতা গ্ুশ্যন্তে অহস্কারশব্দেনৈবাহস্কার- 
স্তেনৈব তৎকাধ্যাণীক্দ্িবাণ্যপি গৃশ্থাস্ছে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্বং) মনঃ- 
শব্েেন তু মনসৈবোপেষমন্য ভ্ুম্বনপং প্রধান'মত্যনেন প্রকারেণ মে 
প্ররৃতিন্মীযাখ্যা শন্ভিবষ্টধ। ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা চতুর্র্িংশতিভেদ- 
ভিন্নাপ্য্ম্বেবান্তভীববিবক্ষয়াষ্টধ। ভিন্নেত্যুন্তম । থাঁচ বক্ষ্যমীণ- 
ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামে 'প্রকৃতিং চতুর্বিংশতিতত্বাত্মনা প্রপঞ্চযিষ্যতি-_ 
“্হাভৃতান্ততঙ্কীবে। বুদ্ধিবব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিযাণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ 
চেক্্রিয়গোচরাঃ ॥৮ ইতি ॥ 

৫। স্বামিটী |_অপরামিমাং প্ররুতিসুপসংহরন পরাং প্রকৃতি- 
মাহ__আঅপরেবমিতি। অগই্টধা ঘা প্ররুতিরুক্তা ইয়মপর1 নিকষ্টা 
জড়ত্বাৎ পবার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকুষ্টীমন্তাং জীবভূতাং 
জীবস্ববূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি, পরত্বে হেতুঃ__যয়া চেতনযা 
ক্ষেত্রজ্ঞস্ববপয়! স্বকর্্মদ্বারেণেদং জগদ্ধাধ্যতে ॥ 

হয়, আর যত্ুশী- সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি প্রবতবপে আমাকে 
তাত হইতে সমর্থ হয় । 

৪ ।( আমার মায়ারূপ প্রকৃতি_-ভূমি, জল, অনল, বাঁধু , আকাশ, মন, বুদ্ধ 
অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত ॥ 
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৬। এতদৃষেনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয় 
অহং কুৎস্ন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ 

৭। মভ্তঃ পএতরং নান্য কিঞ্চিদস্তি ধনগ্জয় । 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব॥ 

৬। [ অহ্ধয়ঃ ] সর্ববাণি ভূতাঁনি এতদ্যোনীনি ইতি উপধারয় (জানীহি) 
যতঃ মম প্রকৃতিঃ বমস্তস্য জগত (কারণং) অতঃ অহং কুত্সস্য ( সমন্তহ্য ) জগতঃ 
প্রভবঃ (পরমকারণং) তথা অহং প্রলয়ঃ (সংহর্তা) ॥ 

৭। [ অন্য] হে ধনগ্রয়! মনতঃ পরতরং ( অন্তৎ কারণাস্তরং ) কিঞ্চিৎ 

ন অন্তি, সত্রে মণিগণ। ইব ইদং সর্ববং (জগৎ) মফ্জি প্রোতং (গ্রথিতম্) ॥ 

৬। স্বামিটা।--অনরোঃ প্ররুতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্ত তন্দাঝ। 
স্্ট্যাদিকারণত্বমাহ_-এতদ্দিত। এতে ক্রেত্রক্ষেত্রজ্স্বৰপে প্রকুতী 
যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদযোনীনি স্তানরজঙ্গমাত্মকানি 
সব্ধাণি ভূতানীতি উপবাবধ বুধ্যস্ব, তত্র জড়া প্রকতির্দেহপেণ 
পরিণমতে, চেতনা তু মদংশভূতী শ্লোক্তত্বেন দেভেষু প্রবিশ্ঠ স্ব 
কর্ম্মণা তানি ধারমতি, তে চ মনীষে প্ররুতী মন্তঃ সম্ভৃতে, অতোং- 
হমেব কৃতমস্ত সপ্রক্লতিকপ্য জগঠঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যম্মীিতি প্রভবঃ 
পরমকারণমহমিতার্থঃ, তথ। প্রলীতেইনেনেতি প্রলঘঃ সংহর্তা- 
প্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ 

৭। স্বামিটা--যক্মাদেনং তন্মান্মর্ত ভতি। মন্তঃ সকাশাৎ 

পরতরং শেষ্টং জগনঃ স্ট্রিবংহাব,য়াঃ স্বতন্থং কারণং কিঞ্চিদপি 

৫। হে মহাবাহো ! এই প্রবৃণতি অপরা নিন), এতপ্তি্ আমার জার 
একটী জীবস্বরূপা পর! ( উৎকৃষ্টা অর্থাৎ চেতনময়ী ) প্রকৃতি আছে, উহা এই জগৎ 
ধারণ করিয রহিয়াছে | 

৬। স্থাববঙ্গঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞন্ববপ প্রকৃতিত্বয় হইতে 
সমুপন্ন হইতেছে, অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও প্রলন্বকর্তী! ॥ 
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৮। রলোহহমপস্ত্র কৌন্তেয় প্রভাম্মি শশিদূর্্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্বববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষঃ নৃষু ॥ 

১। পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেঙ্গশ্চাম্মি বিভাবলো | 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চাম্ম তপধিষু। 

৮। [ অহ্বয়ঃ] হে কোস্তেয়! অহম্ অপ্হ রসঃ শশিশ্ধায়োঃ প্রভা, সর্বব- 
বেদেধ্ প্রণবঃ, খে ( আকাশে ) শব্দ: নুবু পৌরুষম্ ( অস্মি ) ॥ 

ন। [ অন্থয়ঃ ] (কিঞ্চ) (অহং) পৃথিব্যাং পৃণ্যঃ গন্ধঃ বিভীবনৌ ( আঙ্্লৌ চ 
তেজঃ সর্বভৃতেষু তপঃ চ অশ্মি ॥ 

নান্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাত-_ময়ীতি। ময়ি সর্বমিদং জগৎ 
প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিতার্থঃ | " দৃষ্টান্ত: * স্পষ্ট: ॥ 

৮। স্বামিটী ।--জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি-__রসোহহমিতি 
পঞ্চভিঃ | অপগ্প, রসোইহং বসতন্মাত্রস্বন্পপতযা বিভৃত্যাঁ আশ্রয়- 
ত্বেনাগ্প, ছিতোইহমিত্যর্থত, তথা পশিক্ষ্যয়োঃ প্রভাম্মি চন্দ সথ্ধয 
চ প্রকাঁশবপব বিভূত্য! তদাশ্রত্বেন শ্তিতোহ হমিত্যর্থঃ, অন্ত্রাপ্যেবং 
দষঠব্যং,সর্কেষু বেদেষু বৈধরীবূপেষু তন্ম,লভূতঃ প্রণবঃ ওক্কারোহস্মি 
খে আকাশে শব্ঃ শব্দতন্মীত্রপো ইস্মি নৃষু পুকষেষু পৌকষমুদ্যমো- 
হন্মি। উদ্যমে হি পুকষান্তিষ্ন্তি । 

৯। স্বামিটা।_-কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোহবিককতো। গন্ধে 
গন্ধতন্মীত্রং পৃাথব্যাশ্রয্ুভৃতোইহমিত্যর্থ:, যদ বিভুতিরপেণাশ্রযতত 

৭। হে ধনগ্রয়! আম! হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; বেমন নুত্ে ণিনকল 
গ্রথিত থাকে, তদ্রপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ॥ 

৮। ছে কৌসন্তেয়! আমি সলিলে রসরূপে, চন্ত্র হুধ্যে প্রভারাপে, সমুদয় বেদে 
ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দবপে, মনুষ্যদকলে পৌরুষরূপে অবস্থান করিতেছি ॥ 

* যথাচ মণয়ঃ শুত্রেইনুস্াতান্তেনৈৰ প্রিযন্তে তদভাবে বিপ্রকীধ্যস্তে, তথ! 
অরৈবাজ্বড়তেন সর্ববং ব্যাপ্তং ততো৷ নিকৃষ্টং বিনষ্টমেব স্তারদিতি দৃষ্টাস্তঃ | 
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১০ | বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ । 
বুদ্ধিবৃদ্ধিমতামস্মি তেজন্ভেজস্বিনামহয্ ॥ 

১১ । বলং বলবতামন্মি কামরাগবিবজ্জিতম্ । 
ধম্মাবিরুদ্ধো৷ ভূতেষু কামোহম্মি ভরতর্ষভ & 

১*। [ অন্বয়ঃ] হে পার্থ! মাঁং সর্বভূতানাং সনাতনম্ ( নিত্যং ) বীজং 

( প্ররোহকারণং ) বিদ্ধি ( জানীহি ) অহং বুদ্ধিমতাঁং ( বিবেকশক্তিমতাং ) বুদ্ধি 
তেজস্িনাং তেজশ্চ অস্মি ॥ 

১১। [অন্থযঃ] হে ভবতর্ভ। অহং বলবতাং কামবাগবিবর্জভ্িতং বলং, 

ভুতেষ্ ধর্ম্মীবিকদ্ধঃ ( শাস্ার্থান্থুগতঃ ) কামঃ চ অন্মি। 

বিবক্ষিতত্বাৎ স্থরভিগন্ধন্তৈবোত্কৃষ্টতয়া বিভৃতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ 
ইত্যুক্তং, তথা বিভীবমসৌ অগ্নো বত্তেজঃ সহজ দীপ্তিম্তদহম্ 
সর্বভৃতেষু জীবনং প্রাণধ।রণবাধুরহুমিত্যর্থচ তপস্থিযু, বান প্রস্থাদিষু 
দ্ন্বসহন-বপং তপোহশ্মি॥ 

১০। স্বামিটা।_কিঞ্চ ব্রীজমিতি। সর্ধেবাং চরাচরাণাং 
ভূতানাঃ বীজং পজাতীয়কাধ্যোৎপাদনসামধ্যং সনাতনং নিত্যম্ 
উন্তরোন্তরসর্ধবকাধ্যেঘন্তস্যতং তর্দেব বীজং মা্বভূতিং বিদ্ধি নতু 
প্রকৃতিব্যক্তিরিব 'প্রতিব্যক্তি নশ্যৎ, তথ! বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহ- 
মন্মি, তেজন্িনাং গ্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ 

১১। স্বামিটী। কিঞ্চ বলমিতি। কামোহ প্রাপ্ডেু বস্ত- 
তিলাষে৷ রাঁজসঃ, রাগঃ পুনরভিলবিতেহর্থে প্রাপ্তেংপি পুনরধি- 
কেহর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মক ভৃষ্ণাপরপধ্যায়স্তামসস্তাভ্যাং বিবর্ভিতং বল- 

৯। আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরপে, সর্বভূতে জীবন- 
রূপে ও তপন্থিগ্রণে তপন্যারূপে অবস্থান করিতেছি ॥ 

১*। হে পার্থ! তুমি আমাকে দর্ধভূতের সনাতন বীক্গ বলিয়! অবগত হও, 
আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজন্বীদিগের তেজঃম্বরূপ ॥ 
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১২। যে চৈব সাত্বিক! ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ 

রত রণ 

১৩। ত্রিভিগু ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভজানাতি মামেভ্যঃ পরমবায়ম্ ॥ 

১২। [ অন্থশ্ঃ ] যে চ এব সাত্বিকাঃ বাজদাঃ তামনাঃ চ ভাবাঃ (জাযক্তে ) 
তান্ মত্ত এব (জাতান্) ইতি বিদ্ধি (জানীহি) তেবু (ভাবেবু ) অহং ন তু 
( বর্তে) তে তু (ভাবাঃ) ময়ি (বন্ঠস্তে )॥ 

১৩। [ অন্বঘঃ ] এভিঃ গুণমধৈঃ ত্রিভিঃ ( সত্বনজন্তমৌগুণবিকাবৈঃ ) ভাঁবৈঃ 
( শভাবৈঃ) মোহিতম্ ইদং সবলং জগৎ এভ্যঃ ( ভাবেভ্যঃ ) পরম্ অবায়ং ( সর্বব- 
বিকারবর্জ্জিতম্) মাং ন অভিজানাতি ॥ 

বতাং বলমশ্মি, সাত্বিকং স্বপন্মীনুষ্ঠানসামর্থামহ মিত্যর্থঃ, ধন্ষেণা- 
বিকদ্ধঃ স্বদারেষু পুল্রোৎপাদনমাব্রোপযোগা কামোহহমিতি ॥ 

১২। স্বামিটা ।_-কিপ্চ যে চৈবেতি । যে চান্তেইপি সা!কুকা 
ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ রাজসাশ্চ দ্বেষদর্পাৰধঃ তামসাশ্চ শৌোকমোহীদয়ঃ 

শাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জাঘন্তে তান্ সব্বান্ মনত এব জাতানিতি 
বিদ্ধি, মদীক়প্রকতিগুণত্রয়কার্ধাত্বাং, এবমপি তেঘহং ন বর্তে জীব. 
বত্তদধীনোহহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তে। মযি বর্তৃত্তে ॥ 

১৩। স্বামিটা ।-_এবস্ুতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি 
ন জানাতীত্যত আহ-_ত্রিভিবিতি | ত্রিভিক্ত্রিবিখধৈরেভিঃ পুর্ববোৈ- 
গুণময়ৈঃ কামলোভাদ্িতি গু ণবি ক্খরৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈম্মোহিতমিদং 

১১। হে স্রতর্ভ! আমি বলবানের কামনা ও অনুবাগরহিত অথবা 
ছররাকাজ্াশহ্য ৭ল এবং সর্ধ্বতৃতের ধন্মান্ুগত কাম ॥ 

১২। যে সমস্ত সাত্বিক, রাজদিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা 
হইতেই উৎপন্ন জানিবে, এ সকল ভাবে আমি থাকি না. কিন্তু তাহারা আমাতে 
থাকে অর্থাৎ সাস্বিকাদ্রিভীব আমারই অধীন ; কিন্ত আমি কদাচ এ সকলের 

বশীভূত নহি। 
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১৪। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপগ্ভান্তে মায়ামেতাং তরান্ত তে ॥ 

১৫। ন মাং ছুক্কৃতিনে। মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ | 
_ মায়য়াপহৃতজ্ঞান! আহ্থরং ভাবমা শ্রিতাঃ ॥ 

১৪। [ অন্বযঃ) এষা গুণময়ী দৈবী (মম ঈশ্বরস্ত) মায়। (শক্তি: ) 
ছরতায়। (হুতস্তরা) যে মাম্ এব প্রপপ্ান্তে (শরণং গচ্ছন্তি) তে এতাং মায়াং 
( বৈষবীং শক্তিং ) তরস্তি ( অতিক্রামন্তি )।। 

১৫। [ অস্বয়ঃ ] হুক্কতিনঃ মুঢাঃ মায়য়! অপহৃতজ্ঞানাঃ নরাধমাঃ আহ্বং 

ভাবম্ ( হিংসানৃতাদিলক্ষণং ) আশ্রিতাঃ (সন্তঃ ) মাং ন প্রপদ্যান্তে ॥ 

জগৎ অতো মাং নাভিজানাতি | কথন্তুতম্ ? এত্যে৷ ভাবেভ্যঃ পরম্ 
এভিরসংস্পৃষ্টম্ এতেষাং নিয়ন্তারম্ অত এবাব্যয়ং নির্ববিকাব- 
মিত্যর্থঃ ॥ 

১৪ । স্বামিটা।__কে তহি ত্বাং জানম্তীত্যত আহ-_দৈবীতি। 
দৈবী অলৌকিকী অত)ভূতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সন্বাদিগুণবিকারাত্মিকা 
মম পরমেশ্বরস্ত শক্তিমায়া ছুরত্যয়া ঢত্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি 
বে মামেবেত্যেবকারেণাব্যতিচািণযা ভক্ত্যা প্রপস্ান্তে ভজস্তি, 
তে মায়ামেতাং সুতস্তরামপি তবস্তি ততো! মাং জানস্তীতি ভাবঃ ॥ 

১৫। শ্বামিটা|_যদ্যেবং (কিমিতি) তহি সর্কে ত্বামেব ন 
ভজস্তীত্যত আহ--ন মামিতি। নরেষু যেইধমান্তে মাং ন প্রপদ্ধান্তে 
ন তজস্তি। অধমত্তে হেতুঃ- মুঢা বিবেক শৃন্ত।2, তৎ কৃতঃ ? দুষ্কৃতিনঃ 
পাপশীলাঃ, অতো মায়যাপহৃতং নিরস্তং শাল্জ্রাচার্যোপদেশাভ্যাং 

১৩। জগতীস্থ সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়। আমাকে 
ত্রিগুণাতীত নির্িকার বলিয়। অবগত হইতে সমর্থ হয় ন । 

১৪। অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত ঢুস্তর! আমার এক মাযা জাছে; যাহাঝ। 
আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই এ মায়! অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়| 



সপ্তমোইধ্যারঃ | ১৫৩ 

১৬। চতুর্বিবিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সকৃতিনোহর্জুন। 
আর্তো জিজ্ঞাস্থরর্৫থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 

১৭। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুজ্ঞ একভক্তিবিশিষ্যতে | 
প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ 

১৬ ।][ অন্বয়ঃ ] হে ভবতর্ধভ ! অজ্জ্ৰন ! আর্ঃ ( তম্থরব্যাস্রবোগাদিনা অভি- 
ভূতঃ), জিজ্ঞান্ঃ (ভগবত্তত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছঃ) অর্থার্থ ( ধনকামী ), ভাানী (মুমুন্ুঃ) চ 
এতে চতুর্বিরধাঃ সুকৃতিনঃ (পূর্বজন্মকু তপুণ্যনকয়াঃ) মাং ভজস্তে । 

১৭। [ অন্থয়ঃ ] তেষাং (মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সদ! মচ্চিত্তঃ) একভক্তিঃ 
( একন্মিন্ ময্যেব ভক্তিঃ স্নেহবিশেষে। যন্ত তাদৃশঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে ( বিশিষ্টে 
ভবতি ) অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, সঃ চ মম (প্রিয়ঃ)॥ 

জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথ! অত এব প্দস্তে দর্পোইভিমানশ্চ 
ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ* ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাস্থরং ভাবং স্বভাবং 

প্রাপ্তাঃ সন্ত ন মাং ভজস্তি ॥ 
১৬। স্বামিটী।--স্থৃকৃতিনস্ত মাং ভজস্ত্যেব, তে চ সুক্কুততার- 

মান চতুর্বিধা ইত্যাহ-চতুর্বরধা ইতি। পুর্বজন্মস্ যে কৃত- 
পুণ্যাঃ জনাস্তে নাং ভজস্তি, তে তু চতুর্বিধাঃ,--আর্তো রোগাদ্যভি- 
ভূতঃ, স যদ্দি পূর্বং প্তপুণান্তহি মাং ভজতি, অন্তথ! ক্ষুদ্রদেবতা- 
তজনেন সংসরতি এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম। জিজ্ঞানুাত্মজ্ঞানেচ্ছ,, 
অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপন্থঃ ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ 

১*। স্বামিটা |--এতেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ট ইত্যাহ--তেষা- 
(মতি । তেষাং ম ধ্যে জ্ঞানী শি, , তত্র হেত মিতাজ সদা 

১৫। রম মায়! দ্বার ঘাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত ডে এবং যাহার৷ মির 
ভাব (হিংসামিথ্যাদি) অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত ছুক্বর্াকারী নরাধম মূর্খ 
ফদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ 

১৬। হে ভরতকুলগৌরব অর্জুন! আর্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাধী অর্থকামী ও 
জ্ঞানী এই চারি প্রকীর পুণ্যবান্ লৌফ আমার আরাধন! করে ॥ 
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১৮। উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতষু। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্ম! মামেবান্ুত্ত মাং গতিম্ব ॥ 

১৯ । বহ্নাং জন্মনামন্তডে জ্ঞানবান্ মাং প্রপগ্যতে । 

বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি স মহাত্মা শ্ুল্ল ভঃ ॥ 
১৮। [ অন্থয়ঃ ] এতে সর্ষেদ এব উদারাত (শ্রেষ্ঠাঃ), জানী তু আত্ম! এব 

(ইতি) মে (মম) মতং, হি (যতঃ) যুক্তা্। ( মদেকচিত্তঃ ) সঃ (জ্ঞানী ) 
অন্ুত্তমাং ( সর্ব্বোৎকৃষ্টীং ) গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ ( আশ্রিতবান্) ॥ 

১৯। [ অস্বযঃ ) বহ্নাং জন্মনাম্ অন্তে ( শেষে) জ্ঞানবান্ (সন) সব্বং 

(ইদং চরাচরং) বাহ্দেবঃ ইতি (সব্লাহ্দৃষ্ট্য। ) মাং প্রপদ্যতে, স মহাজ্বা 
স্থল ভঃ | 

মন্নিষ্টঃ, একম্মিন্ ময্যেব ভক্তির্ধস্ত স: | জ্ঞীনিনে৷ দেহাদ্য ভিমানা- 
ভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিতাধুক্তত্বমেকান্তত ক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি 
নান্তন্ত, অত এব তশ্তাহমত্যন্তং প্রঃ, সচ মম, তন্মাদেতৈনিতা- 
ুক্তত্বাদিভিশ্চতুভির্থেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ * ॥ 

১৮। স্বামিটী।_তচি কিম্ উতরে ত্রয়ন্দ্ক্তাঃ সংসরস্তি? ন 
হি নহীত্যাহ-উদারা ইতি | সব্বেইপোতে উদাঁবা মহান্তঃ মোক্ষ- 
ভাজ এবেত্যর্থ:, জ্ঞানী তু পুনবাত্সৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, ভি যন্মাৎ 
স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিছ্ভতে উত্তমা যস্তান্তামনুত্তমাং 
সর্ববোত্তমাং গ'তং মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মদ্যতিরিক্রমগ্তৎ ফলং 
ন মন্যত ইতার্থঃ ॥ 

অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানবান্ও আমার একান্ত ভ্রীতিভাজন ॥ 
১৮। পূর্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়। থাকে ; কিন্ত 

আমার মতে জ্ঞানীই আমার শ্বরূপ, চিনি মদেকচিন্ত হইয়! আমাকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ 
অবলম্বন অবধারণ করত আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ 

+ নহি কশ্চিৎ তক্তে! বাস্থদেবস্য অপ্রিয়ো ভবতি, জ্ঞানী তু অতার্থং প্রিয়! 
ভবতীতি বিশেষ ৷ ইতি শা ভা । 
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২০। কামৈস্তৈস্তৈহৃ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ন্তেহন্যাদেবতাঃ | 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য। নিয়তাঃ স্বয়া ॥ 
২*। [ অন্বযঃ ] তৈঃ তৈঃ ( পুক্রপসশর্গাদিবিষয়ৈঃ ) কামৈ: হৃতজ্ঞানাঃ তং 

হংনিষমম্ আস্থায ( আশ্রিত্য ) হয়! *( ্বকীয়য়! ) প্রকৃত্যা ( স্বভাবেন ) নিয়তাঃ 

( নিযমিতীঃ সন্তঃ ) অন্যদেবতা প্রপছ্যন্তে (ভজন্তি) ॥ 

১৯। স্বামিটী -_-এবনঁতো মন্তুক্রোইতিদুল্ল ভ ইত্যাহ-_বহুনা- 
মতি । বহুনাং জন্মনীং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচষেন অন্তে 
5সমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্বমিদং চবাচরং বান্থদেব এবেতি 
সর্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপছ্ধতে ভজতি, 'অতঃ স মহাজ্া অপবিচ্ছনদুষ্টিঃ 
স্মদুর্লভঃ | 

১০। স্বামিটী।-__-তদেবং কামিনোহপি সন্তঃ কামগ্রাপ্তযে 
প্রমেশ্ববং মামেব বে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈমুচ্যন্তে 
ঈত্াক্তৎ, যে ত্বতান্তং বাঁজসান্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ 
সেবস্তে, তে মংসরন্তীত্যাহ-_-কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যেতু তৈস্তৈঃ 
পুলকীত্তিশক্রজয়াদিবিষধৈঃ কামৈরপন্ৃতবিবেকাঃ সস্তোহন্াঃ ক্ষুদ্র 
ভূত্তপ্রেতযক্ষাদ্রদেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা? ততৃদ্দেবতারাধনে যে! 
যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণশ্ডং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি চ স্থীয়য়। 
প্রকৃত্যা পুর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকুতাঃ সন্তে। দেবতাবিশেষং 
শজান্ত ॥ 

১৯ । বহু জন্ম অতিত্রীত্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি “বান্থদেবই এই চরাচর বিশ্ব” 
এইজপ বিবেচনা করিয়। আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাদৃশ মহাত্ম! নিতান্ত দূর্লভ ॥ 

২*। অন্য উপাসকের! স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও শত্রুজয়াদি কামনা দ্বার হত- 
জ্ঞান হউয়। উপবাসাঁদি নিয়ম অবলম্বনপূর্ববক ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতািগের 
আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ 
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২১। যে! যে! যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতৃ- 
মিচ্ছত্তি । 

তশ্ত তন্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ 

২২। স তয় শ্রদ্ধয়! যুক্তস্তস্তারাধনমীহনে । 
লভতে চ ততঃ শ্যামাম্ময়ৈব বিচিতান্ হি তান্ ॥ 

২১। [ অম্থয়ঃ ) যঃ যঃ ভক্তঃ যাং ষাং তনূং ( দেবতারূপ|ং মদীয়ামেব মুন্তিং ) 
রদ্ধয়া অচ্চিতুম্ ( পুজয়িতুম্ ) ইচ্ছতি তশ্ত তম্ত (ভক্তস্ত) ভাষ্ ( তত্তম্স,্রিবিষয়াং ) 
এব শ্রদ্ধাং ( ভক্তিং ) দৃঢাম্ ( অচলাং ) অহং বিদধামি ( স্থিরীকরোমি ) ॥, 

২২। | অন্বয়ঃ ] স তযা শ্রদ্ধয়। যুক্তঃ (সন্) তশ্তাঃ ( দেবতায়াঃ) আরাধনম্ 

ঈহুতে (চেষ্টতৈ) ততঃ (তন্তারাধিতদেবতায়াঃ সকাশাৎ ) মযা ( পরমেশ্বরেণ ) এব 
বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লততে ॥ 

২১। শ্বামিটা।__যো যো যামিতি | দেবতাবিশেষং যে তজন্তি, 
তেষাং মধ্যে যো বে! ভক্ত যাং যাং তনৃং দেবতাবপাঁং মদীযামেব 
মর্তিং শ্রদ্ধয়। অর্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ততে, তস্ত তশ্ত ভক্তস্ত তন্তন্ম,চি- 
বিষয়ীং তাঁমেব শ্রদ্ধামচলাং দটামহমন্তর্ধামী বিদধামি করোমি ॥ 

২২! স্বামিটী।--ততশ্চ সতযেতি। স ভনম্তয়া দৃঢয়! শ্রদ্ধয়া 
তক্তান্তনোরারাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সঙ্কপ্লিতাঁঃ কামান্তান্ 
কামাংস্ততে। দেবতাঁবিশেষাৎ লনস্তে, কিন্তু মযৈব তত্তাদ্দেবতান্তর্যা- 
মিণা বিহিতান্ নির্ম্িতান্, হি * স্ফুটমেব [তৎ], তত্বন্দেবতাঁনামপি 
মদধীনত্বান্মনম,ত্তিত্বাচ্েতার্থ: ॥ 

২১1 যেযেতত্তশ্রদ্ধানহকারে ঘে কোন দেবতাবপ মদীয় মর্থি অর্চনা! 

করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাহাদিগকে নেই দেবভাবিষয়িণী অচল! ভক্তি প্রদান 
করিয়া থাকি ॥ 

* হিতান্ ইতোকপদং বা অহিতত্বেপি ছিততগ়! প্রতীয়মানামিত্ার্থঃ। হি 
ডি িউিজাানালাযাত কল্পাং, নহি কামাঃ হিতাঁ$ কম্তচিৎ 

কেচিৎ। 
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২৩। অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তচ্ভবতাল্লমেধসামূ । 

দেবান্ দেববজো যান্ত মন্তুক্তা যান্তি মামপি ॥ 
২৪। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং ভাবমজানস্তে মমাব্যয়মনুতমম্ ॥ 
২৩। [অশ্বয্ঃ] তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং ( অল্পবুদ্ধীনাং) তেষাং তৎফলম্ 

অন্তবৎ ( বিনশ্বরং ) দেবধজঃ ( দেবোপাঁদকাঃ) দেবান্ (বিনশ্বরদেবতাঁঃ) ধাস্তি 
(লেভন্তে), মদ্ভক্তাঃ মাং (শনাদ্বানন্তং) বাস্তি (প্রাপ্ধবন্তি )॥ 

২৪। [ অন্থয়ঃ] অবুদ্ধয়ঃ ( বিবেকশৃন্কাঃ) মম অব্যয়ম্ (নিতাং ) অনুত্থমং 
( উৎকুষ্টং ) পবং ভাবম্ (শ্বরূপং) অঙ্গানস্তঃ অবাক্তং ( অপ্রকাঁশিতম্ ) মাং ব্যক্তিম্ 
মনুষ্যকৃশ্নীদিভাবং ) আপন্নং (প্রাপ্তং) মন্যস্তে । 

২৩। স্বামিটা। তদেবং যদ্পি সববা অপি দেবতা মট্মব 
তনবোহতস্তদারাধনমপি বস্ততে! মদারাধনমেন তত্তৎকলদ্াতাপি 

চাহমেব | তথাপি পাক্ষান্মদুক্তানাঁঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতী- 
তাহ-_অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পবিচ্ছিননৃষ্টানাং ময1 দত্তমপি 
তৎ ফলমন্তুবৎ বিনাশি ভবতি তদেবাহ--দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে 
দেবান্ অস্তবতো যাস্তি, মঞ্তুক্তান্ত মামনাদ্যনস্তং পরমানন্দং 
্াপ্র,বস্তি ॥ 
২৪। স্বামিটা।-_ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে নতি 

পর্বেহপ্প কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ-_ 
অব্যক্তমিতি | অব্ন্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যাক্তং মনুষ্যমত্স্তকৃর্্ীদি- 
ভাবং প্রাপ্তমল্লবুদ্ধয়ো। মগ্যন্তে, তত্র হেতুঃ-মম পরং ভাবং স্ববপ- 

২২। তাহাঁব। ুদৃঢ শ্রদ্ধা সহকারে সেই নকল দেবতার আরাধন! করেন , 
তৎপরে আম। হইতেই সেই সেই অভিনিষিত বিষয সকল প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ॥ 

২৩। কিন্ত সেই কল অজ্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মৎপ্রদত্ত ফলসমুদয় ক্ষয় হইয়া 
যায, দেবযাঁজীব্যক্তিরা নশ্বর দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ অনাদিন্বরূপ 
আমাকেই প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ॥ 
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২৫। নাহং প্রকাঁশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবতঃ | 

মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে! মামজমব্যয়মূ ॥ 
২৬। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাভ্ভুন। 

ভবিষাঁণি চ ভূতানি মস্ত বেদ ন কশ্চন ॥ 
২৫। [ অন্বয়ঃ ] অহং যৌগমাযাসমানৃতঃ ( সন্) সব্ধাস্ত ( দৃষ্টিবিষধে ) প্রকাশঃ 

ন (ভবামি), (অতঃ) মূটঃ অযং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি ॥ 
২৬। [ অন্থয়;] হে অর্জন! সমতীতানি বর্ভমানানি ভবিস্যাণি চ তৃহানি 

অহং বেদ (জানামি) তু (কিন্ত কশ্চন (একঃ অপি মাং ন বেদ (জানাতি) ॥ 

মজানস্তঃ, কথভ্ তম্? 'অব্যয়ং নিতাং, ন বিগ্ভতে টউত্তমো ভাবো 

যষ্মাৎ তং € মম) ভাঁবম, "অতো! জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াপিন্ত্রতনীন+- 

বিশুদ্ধোজিতসত্বমূর্তিং মাং পবমেশ্বরং স্বকর্্রনির্মিতিভৌতিকদেচং 
দেবতান্তরসমং পশ্যান্তো মন্দমমতয়ো মাং নাতীবাদররন্ধে, প্রত্যুত 
ন্ষিপ্রকলদং দেবতীন্তবমেন ভস্ত, তে চৌক্তপ্রকীবেণীস্তবং ফলং 

প্রাপ্ন বস্তীতার্থঃ ॥ 

২৫। স্বামিটী।__তেষাং স্বাজ্ঞীনে হেতুমাহ-__নাহমিতি । 
সর্ধন্ত লোকন্ত নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মছুক্তানা 

মেব; যতো! যোগমায্নবা সমাবৃতঃ যৌগ যুক্তিম দাঃ কোহপ্য. 
চিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটনঘটনা-পটীয়স্্াৎ, তয়! সঞ্তন্ন; 
অত এব মংস্ববপজ্ঞানে মুড: সন্নবং লোকোইজমবায়ঞ্চ মাং ন 

জানাতীতি ॥ 

২৬। স্বামিটা।-__সর্ধোভ্তমং মতংস্ববপমজানস্ত ইত্যুক্ং, তদেব 

২৪। আমি অব্যক্ত, কিন্তু নির্ববোধ মনুষ্যের' মামার নিত্য, সব্ব্বাত্বম, অবাধ 
ও অতি উৎকৃষ্ট রূপ অবগত না হইযা আমাকে মনুষ্য, মীন ও বৃন্্মীদি ভীবাপনন 

মনে করে ॥ 

২৫1 আমি যোগমাধায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলেব সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান 

হই না, এই নিমিত্ত মূটেরা আমাকে জন্মহীন ও মৃত্যুহীনরূপে অবগত নয় ॥ 
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২৭ | ইচ্ছাদ্বেষপমুখেন দ্ন্বমোহেন ভারত । 

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ 
২৭। [অন্বয়ঃ] হে পবস্তপ! ভাবত! সর্গে (স্থুলদেহোৎপতৌ সত্যাং ) 

ইচ্ছাদেষসমুখেন ঘন্দমোহেন ( শীতোষ্চহখহুঃখনিমিত্তেন মোহেন ) সর্বাভৃতাঁনি 

সন্মোহং যান্তি ॥ 

স্বন্ত সর্বোত্বমত্বমনাবৃতক্জা নশক্তিত্বেন দর্শয়নন্টেষাম জ্ঞীনমেবাত-_ 

বেদাহুমিতি । সমতীতাঁনি বিনষ্টানি বর্তমানানি ভাবীনি চ ত্রিকাল- 

বন্তীনি ভূতান স্তাবরজঙ্গমাঁনি সর্বাণ্যহং বেদ জানামিঃ মাযা- 

শরয়ত্বীন্মম, তন্তাঁঃ স্বাশ্রবব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধম্, মাস্ক 

কোহপি ন বেন্তি মন্মাযামোভিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মাযায়াং 

স্বাশখ্যাঁধীনত্বমন্তমোহক ত্বঞ্চেতি ॥ 

২৭। স্বামিটা_-তদেবং মারাবিষয়ত্বেন জীবানণং পরমেশ্বরা- 

জ্ঞানমুক্তং, তগ্তৈবাজ্ঞানস্ত দুত্বে কারণমাহ-_-ইচ্ছেতি। শ্জ্যত 

ইতি সর্গ:, সর্গে স্থলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদন্থুকুলে ইচ্ছ। তৎপ্রতি- 

কূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সঘুখঃ সমুড্ুতো যঃ শীতোষ্জম্খছুঃখাদিদন্দ- 

নিমিত্তো মোহে বিবেকভ্রংশস্তেন সর্বাণি ভূতানি সম্মোহং যাস্তি, 

অহমেব সুখী ছুঃথী চেতি গাঢ়তর মভিনিবেশং প্রাপ্রুবস্তি, অতস্তানি 

মজজ্ঞানাভাবান্মাং ন জানা ভল]স্তীতি ভাবঃ ॥ 

২৬। হে অর্চুন! আমি ভূত, ভবিষাৎ ও বর্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত 
আছি, কিন্ত আমাকে কেহই জ্ঞাত নয় ॥ 

২৭। হে শত্রতীপনঃভারত জন্মগ্রহণ করিলেই তৃতসকল ইচ্ছাছেষসমুখিত 
শীতোষণাদিহ্বন্দনিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়! থাকে ॥ 



১৬৪ শ্রীমদ্তগবদগীতা | 

২৮। যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকন্মণাঁমূ । 

তে দ্বন্মোহনিমুক্ত! ভঙ্ঞন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ 
২৯। জরামরণমোক্ষায় মামশ্রিতা যতন্তি যে। 

তে ব্রঙ্গ তদ্বিছুঃ কৃঙ্নমধ্যাত্মং কন্ম চাখিলম্ ॥ 
২৮। [ অহ্বয়ঃ ] পুণ্যকর্ধবাং যেষাং তু জনানাং পাপম্ অগ্টগতং (ক্ষীণ: ) 

বন্থমোহনির্ঘ,ক্তাঃ তে দৃচব্রতাঃ [নন্তঃ] 'মাং ভজন্তে | 
২৯। [ অন্বয়ঃ ] যে জরামরণমোক্ষায মাম্ আশ্রিত্য যতত্তি ( প্রযত্বং কুর্ববস্তি 

?ত ( তৎপবং) বন্ধ কৃতন্সমূ ( সমস্তং) অধাজ্সং (প্রতাগাত্মবিষযং বন্ ) অখিল” 

€(সকলং) কর্ধ চ বিছুঃ (জানস্তি ) ॥ 

২৮। স্বামিটী ।__কৃতস্তছি কেচন ত্বাং ভজ্জন্তো দৃশ্যন্তে, তত্রা 
_-যেষামিতি। বেষান্ত পুণ্যাচরণশীলানাং সন্দং প্রতিবন্ধকং 
পাপমন্তগতং নই্ং, তে দ্বন্দনমন্তেন মোঠেন বিনিম্বরক্তাঃ 
দৃগরতাঁঃ একান্তিন: সন্তে! মাং ভজন্তে ॥ 

২৯1 স্বামিটী ।--এবঞ্চ মাং তলন্থস্তে সর্বং বিচ্তেয়ং বিজ্ঞায় 
কুতার্থ ভনন্তীত্যাহ _জরেতি | জরামবণযোনিরসনার্থং মামাশ্রিত্য 
যে প্রযতস্তে, তে তত পবং ব্রহ্ম বিছুঃ, কতম্নমধ্যান্্রঞ্চ বিদুঃ, যেন তং 
প্রাপ্তব্যং, তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানস্তীত্যর্থঃ, তৎ- 
সাধনভূতমখিলং সরহন্তং কর্ম চ জানন্তি ॥ 

২৮1 কিন্ত বে সমস্ত পুণ্যাস্বাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতাকাদিদ্বন্বনিমিত 
মোহ অপগত হইয়াছে, নেই সমন্ত কচাবর তপবায়ণ মহাস্্ীবাই আমাকে মারাধন| 

করেন ॥ 

২৯। বাঁহারা আমাকে আশ্রধ করিয়া জরা মৃত হইতে নির্ক্ত হইবাৰ জন্ত 
মত করেন, ভাহারাই সমগ্র অধ্যাত্ম বিষন্ন, শিথিল কন ও সনাতন ব্রহ্ম শবগত হইতে 
সমর্থ হন ॥ 



সপ্তমোইধ্যায়ঃ | ১৬১ 

৩০ | সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিবজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ | 
প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে বিছযুক্তচেতসঃ ॥ 

ইতি...বিজ্ঞীনযোগো নাম সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 
৩৭ | [ অন্বয়ঃ ] যে চ মাং সাধিভূতীধিদৈবং সাধিবজ্ঞং চ বিদুঃ, তে যুত্ত- 

চেতসঃ প্রয়াণকালে ( মৃত্যুনময়ে ) অপি চ* মাং বিছুঃ ॥ 

৩* | স্বামিটা |-নচৈবন্তুতানাং োগভ্রশশক্কাপী তাহ _সাধি- 

ভূতেতি । অধিভূতাদিশব্দীনীমর্থং ঈ,ভগবানেন উ্তবাধ্যাধে ব্যাখ্যা- 
শ্ততি। অধিভূতেনাধিদবেন চ সহ আধবজ্ঞেন চ সহ মাং /ব 
ভক্স্তি, তে যুন্তচেতসো মধ্যাসভমনসঃ প্রবাণকালেইপি মবণ- 

সময়েইপি মাং বিদুজানন্তি, ন তু তপাঁপি ব্যাকুলীভূঘ মাং বিস্বান্ছ, 

অতো মদ্বভগানাং ন যোৌগন্রংশশঙ্কোত ভাবঃ। 
কষ্চতক্তৈব[জ্ত্যৈব] যত্বেন বন্গজ্ঞ/নমবাপ্যতে | 
ইতি বিজ্ঞানবোগাখ্যে সপ্রমে সম্প্রকাশিতম্ ॥ 

ইত সপ্তমোহধ্যাঘঃ ॥ ৭। 

-*। বীহার। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক বদিত 
হউযাছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচন্ত ব্যক্তি মত্যুকালেও আমাকে বিশ্বৃত ত হন না॥ 

পাপ পেশ পপ পদ শী পচ 

সং অপি চেতি নিপাতাভ্যা" হস্তামপ্যবস্থাধাং কবণগ্রামস্ত ব্গ্রতয! জানাসস্ভবেইণ প্ 

মাহিতচিন্তান!ং জ্ঞানবচাং ভগবন্তত্বজ্ঞানমযত্রলভামিতি ছো।ত্যাতে ইতি হা টা। 

সপ্তম অধ্যাষ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥ 

১১-_গী 



অফ্টমঃ অধ্যায়ও। 
অর্জুন উবাচ __ 

১। কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্্ং কিং কন্ম পুরুষোতম |; 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ 

২। অধিযজ্ঞঃ কথং কৌহত্র দেহেহস্মিন্মধুসুদন | 
প্রচাণকালে চ কথং জ্েয়োহনি নিয়তাত্মভিঃ ॥ 

১। [ অন্বযঃ ] অজ্জুন উবাচি ৭__হে পুকযৌত্তম । তৎ ( পূর্ববীধ্যায়প্রস্তচং) 
ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্বং কিং? কন্ম কিম? আধভূত" চ কিং প্রোক্তং ( কথিতং) 
কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে ? 

| অন্থয়ঃ ] হে মধুক্দন ! অত্র দেহে কহ শধিযত্রেঃ কথন্ অস্মিন দেহে 
। স্বতঃ) ” প্রযাঁণকালে ( মরণকালে ) চ শিষতাম্মভিঃ (নিষতচিত্তৈঃ) কথ তব 
জ্ঞেষঃ অসি? 

১। স্বামিটা “বন্ধ কন্মাধভতীদি বিঃ কষ্িকচেতসঃ | 
ইত্যুন্তং ব্রহ্ম-কন্ম্ীদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥” পুর্বাধ্যাযান্তে ভগবতোপ- 
ক্ষিপ্তানাং ব্রঙ্গাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্বং জিজ্ঞাস্ুরর্ছুন 
উবাচ__কিং তদ ব্রন্দেতি দ্বাভযাম্। স্পষ্টোতঃ ॥ 

২। স্বামিটী।-_-কিঞ্চ অধিধজ্ঞ ইতি! 'আত্র দেতে যে। যক্তো 
বর্তিতে, তন্মিন কোইধিবজ্ঞোহধিষ্ঠাতা পপ্রয়োজকঃ ফলদাতা চ ক 
ইত্যর্থঃ। শ্ববপং পৃষ্টীধিষ্ঠানপ্রকাবং চা কেন প্রকাবেণ 
অসাবন্মিন দেহে স্থিতঃ বজ্ঞমধিতিষ্ঠ চীতাগুঃ | বজ্ঞগরাহণং সর্বব- 
কন্মণামুপলক্ষণার্থম্। অস্তকাঁলে চ গিরি পুকষৈঃ কথং 
কেনোপায়েন জ্ঞেবোহসি ॥ 
পর এরর থা ্-____স্পস- ৮-_-- +- - শট 

১।২। অঞ্জন কহিলেন, হে পুকনোনুম । বর্গ, অধ্যান্স ও কর্ধম কাহাকে 
কহে? অধিভৃত ও অধিদৈবই বাকি ' মন্তুধা"দহে অধিষজ্ঞ কি এবং সেই অধি- 

৮. তে বঙ্গ তদ্ বিছুঃ কৃত 'মিশ্যাদিনা ভগব তা অল্ঘনস্ত প্রশ্ববীজানি 

উপদিষ্টানি, অতস্তৎপ্রশ্থার্থমজ্জুন উবাচ-_কিন্তুদিতি | 



অষ্টমেহধ্যায়ঃ | ১৬৩ 

শ্রীভগবানুবাচ__ 

৩। অক্ষরং পরমং ব্রহ্মা ভাবোহ্ধ্যাত্বমুচ্যতে | 

ভূতভাবোদ্ভবকরে! বিসর্গঃ কম্মসংজ্বিতঃ ॥ 
৩। [ অন্ববঃ ] প্রীভগবান্ উবাচ-_পরমম্ (যৎ) অক্ষরং জগতাং (মূল- 

কারণং) (তৎ) বক্ষ, স্বভাবঃ (স্বন্তৈব ব্রশাণঃ এব অংশতে। জীবরূপেণ ভবনং ) 

অধাাস্্ম্ উচাতে ভূতভাবৌন্ভবকরঃ বিলর্গঃ কর্শনংজ্ঞি ত: (কর্মাশন্দবাচযঃ) ॥ 

৩। স্বামিটা__প্রশ্রক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবান্তবাচ-_অক্ষরমিতি 

[ত্রভিঃ | নক্ষরঠি ন চলতীত্যক্গরং | ননু জীবোহ প্যক্ষর্তত্রীহ-: 
পরমমিতি | পবমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ ব্রহ্ম, “এতদ্দৈ 
তদক্ষরং গার্গি বান্দণ| আভিবদন্তী”তি শ্রুতেঃ, স্বস্তৈব ব্রহ্মণ এবাংশ- 
যা জীবনপেণ 'ভবনং স্বভাবঃ, স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তত্বেন 

বর্তমানোহধ্যাত্মণব্বেনোচাতে ইতার্থঃ। ভূতানাং জরাযুজাদীনাং 
ভ|ব? সন্ত! উৎপত্ত্িঃ দ্ভবশ্চ, উতরুষ্টত্বেন ভবনমুদ্টবঃ “তাগো 
প্র।ঠাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ৷ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টেরন্নং 
ত5ঃ প্রজ!211” ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ। ভূতভাবোত্তবৌ কঝোতি 
থে! বিসর্গো দেবতোদেশেন দ্রব্যত্যাগৰপো! যজ্ঞঃ সর্ককন্মণামুপ- 
লক্ষণমেতত, স চ কর্মশব্দবাঁচ্য; ॥ 

যজ্ঞ কিৰপে অবস্থান করিতেছে সংযতচিন্ত বাক্তির! মৃত্যুকালে কি প্রকারে 

তোমাকে বিদ্িত হন 

৩। শ্রীন্গগবান কৃহিলেন,_হে অজ্জুন! যিনি পরম অক্ষর ( জগতের মূল 

কারণ ) তিনিই বন্ধ, সেই ব্র্ষেব অংশম্বরূপ জীব দেহ অধিকাব করিয়া অবস্থান 

স্রিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বল! যায় ; ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারক দেবোদেশে 
্ব্যত্যাগরূপ যজ্কেই কর্ম বলে ॥ 



১৬৪ শ্রীপ্তগবদগীত] | 

৪। অধিভূতং ক্ষরে। ভাবঃ পুরুষশ্চাঁধিদৈবতম্। 
আধিযজ্জঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাংবর ॥ 

৫। অন্তকালে চ মামেব স্মরন মুক্তা কলেবরমূ। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ ॥ 

৪। [ অন্বয়ঃ ] হে দেহভূতীংবব ! ক্ষবঃ [ বিনশ্বরঃ ] ভাবঃ ( দেহাদিপদার্থঃ ) 
অধিভূত", পুরুষঃ [ আদিত্যান্তর্গতঃ হিরণ্যগভ£] অধিদৈবতম্, অত্র দেহে 
( অবস্থিত) অহম্ এব অধিষজ্ঞঃ চ | উচ্যতে ]॥ 

৫ [ অন্থয়ঃ ] অস্তকালে চ মাম্ এব স্মবন্ কলেবরং মুক্ত ( ত্যক্ত।) ষঃ 

প্রয়াতি, স মদ্ভীবং ( বৈষ্ণবং তত্বং ) যাতি (প্রাপ্োতি ), অত্র সংশযঃ ন অস্তি ॥ 

৪1 স্বামিটী |_-কিঞ্চ 'অধিভৃতমিতি । ক্ষবে বিনশ্ববো ভাব: 
দেহাঁদিপদার্থ,,ভূতং প্রাণমাত্রমপিক্কভ্য ভবত'ত্যধিভৃতমুচাতে,পুকষে! 
বৈরাক্তঃ স্থধ্যমগ্ুলবন্তী শ্বীংশভূতসব্দেপভানামধিপাতবধিদৈব *- 
মুচাতে, অপিদৈবতমপিষ্গালী দেবতা, "স বৈ শবাপী প্রথম] স বৈ 

পুক্ষ উচাতে। আদিকশ্ী। স ভূতানাং ব্রন্ধাগ্রে সমণর্ভত ॥” ইতি 
শতেঃ। অত্রান্মিন দেহে অন্তযামিত্বেন স্থিতোহহমেবাপিযাজ্ঞো যন্তর- 
স্টাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বন্ার্দকশ্ম-প্রবত্তকস্ততৎদ'লদাতা চ কথমিতান্তা 
পুত্তরমনেনৈবোক্তং জরষ্টবাম্ * অস্তর্য[মিণোইসঙ্গত্বাদিভি গ“ণৈজীব- 
বৈলক্ষণ্যেন দেহান্তব্রর্তিত্বম্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ,_-*দ্বা 
স্পর্ণ। সযুজ। সখার। সমানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে ॥ তয়োরেকঃ পিপ্ললং 

স্বাদত্তযনশ্রন্নন্টোহভিচাকশীগতি দেহভূভাং মধ্যে শ্রেচ ইতি 
সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবংভূতমন্তর্যামিণং  পবাধীনস্ব প্রবৃত্তানবৃত্তযনয় 
ব্যতিরেকাত্যাং বোদ্ধ,মহ্সীতি সুচয়তি ॥ 

৫| স্বামিটা | প্রযাণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসাত্যনেন পৃষ্ট- 

৪। নশ্বর দেহাি পদার্থ ভূতলকলকে অধিকার করিয়া থাকে, এই নিষিত্ত 
উহাকে অধিভভৃত বল! যাঁয়। সুষ্যমগুলবত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতািগেব অধিপতি 
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৬। যং যং বাপি ন্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরমূ। 
তং তয়েবৈঠি কৌন্তেয় দ। তচ্ভাবভীবিতঃ ! 

| তন্মাৎ সর্ষ্বেষু কালেরু মামনুম্মর যুধা চ। 
ম্যপিতমনোবৃদ্ধিম্মামেবৈষ্যস্তাসংশর়ঃ ॥ 

৬। [ অন্বয়ঃ] হে কৌন্তেয! অস্তে (ঘরণকালে) যং ঘম্ অপি ভাবং বা শ্মবন্ 
কলেববং ত্যজতি, সদ! তন্ভাবভাবিতঃ তং তম্ (ভাবং) এব এতি [প্রাপ্পোতি ]॥ 

৭। [ অন্বয়ঃ] তম্মাৎ সর্ধেবু কালেদু মাম্ অনুশ্মর, যুধ্য (যুধ্য্য ) চ (তত্ব) 

মযি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (সন্) মাম্ এব এ্যসি (প্রাপ্নযনি ) অসংশয়ত। 

মন্তকালে হ্বানোৌপায়ং ততফলঞ্চ দর্শবাতি--মস্তকীল ইতি । মামে- 

বোক্তলক্ষণমন্তর্মামিৰপং পরমেশ্ববং স্মরন দেহং ত্যবা যঃ প্রকর্ষেণ 
অচ্চিবাদিমার্গেণ [উত্তরাধণপগা] যাতে, স মদ্ভীবং মন্দ্রপতাঁং যাঁতি, 
অত্র সংশয়ে নাস্তি, স্মরণং জ্ঞাণোপাষে। মছ্থাবাপাত্তশ্চ ফলমিত্ার্থঃ ॥ 

৩। স্বামিটা | -ন কেবণং মাং স্মরন্ মদ্ভীবং প্রাপ্রোতীতি 
নিযমণ, কিং তহি-যং যমিতি | যং বং ভাবং দেবতান্তবং বা অন্তমপি 
বা অন্তকালে স্মবন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মযামাণং ভাবং 
প্রাপ্রোতি, অন্তকালে ভাঁববিশেষন্মবণে হেতুঃ-দদ1 তদ্ভাবভ[বিত 
ইতি। সব্বদ1 তস্ত ভাবো ভাবানুচিস্তনং তেন ভাবিতো। বাসিত- 
চিত্ত; | 

৭| স্বামিটী।--তম্মীদিতি। যন্মীৎ পূর্বববাঁসনৈবান্তকালে 

»9 

বলিয়। তাহাকে অধিদৈবত বল! যায়; আব আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতাৰপে অবস্থান ১রিতেছি, এই নিমিত্ব আমি অধিষঞ্ঞ বলিয়। অভিহিত 
হইয়। থাকি! 

৫1 যিনি অন্তকালে আমাকেই* স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক 
প্রস্থান করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥ 

৬। যেব্যক্তি একান্ত মনে অন্তকালে যে যে বন্ত শ্মরণ করিয়া দেহত্যাগ 

করে, সর্বদা! তন্তাবভাবিত হওয়ায় সে, সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়! থাকে ॥ 
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৮ | অভ্যমযোগঘুক্তেন চেতস। নান্তগাযিন] | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ 
৯। কাবং পুরাণমন্ুশামিতার- 

মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ ঘঃ ॥ 
সর্ববন্ত ধাঁ তারমচিন্ত্যরূপ- 
মাদিত্যবর্ণণ তমনঃ পরস্তাৎ ॥ 

৮। [অন্বয়ঃ ] হেপার্থ। অভ্যানযোগযুক্তেন, নান্তগামিনা চেতস! দিবা" 
পরমং পুঁকষম্ অনুচিস্তয়ন্ ( তমেব ) যাতি॥ 

*।১০। [ অন্বযঃ ] যঃ কবি (সববজ্ঞং) পুরাণম অনুশাসিতারম্ অণোঃ 

সুপ্বাৎ) (অপি) অণীয়াংসং (স্গ্তরং) সব্নম্ত ধাতাবম্ অচিন্ত্যবপম্ 
আদিত্যবর্ং তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্তাৎ ( বর্তমানং পুকষং) প্রযাণকালে 

স্বতিহেতুনহি তদা বিবশশ্ত ম্মরণোগ্ঠমঃ সন্তবতি-তম্মাদি ত। 
ৎ সর্বদা] মামন্ুত্মব অনচিন্থঘ, সম্তুতং শ্মবণং তি চিনশুদ্ছি, 

বিনা ন ভবতি, অতো বৃপাস্থ চি্তশুদ্ধার্থং বদ্ধাদিকং স্বধশ্মমন্তৃতিষ্ঠে- 
ত্যর্থঃ, ময্যপিতং মনঃ সঙ্বল্লাত্ম কং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসীযাম্মিকা যেন ত্রধা 
স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাঞ্সাসি অলংশরঃ সংখরোহ্ত্র নাস্তি ॥ 

৮। স্বামিটা।_-পন্ততল্মবণস্ত  চীভ্যাসোহন্তবঙ্গলাধনমিতি 
দর্শয়নাহ--অভ্যালবোগেতি । অভ্যাসঃ সঙজাতীয় প্রন্যব প্রবাহঃ, স 

এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ অতএব নান্তং বিষয় গন্তং 
শীলং যস্ত তেন চেতস! দিন্যং ছ্ে।তনাত্মকং পরমং পুকষং পরমেশ্বব- 
মনুচিন্তরন্ ভে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ 

৭। অতএব সর্ববদ। আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর; আমাতে মন এবং 
বুদ্ধি অর্পণ কবিলে আমাকেই পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ 

৮। হে পার্থ। অভ্যাসবপ উপায় অবলম্বন করিয়! জনন্যমণে সেই দিব্য 
পরম পুরুষকে চিন্তা! করিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ 
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০ | প্রয়াণকালে মনসাহচলেন 

ভক্ত্য। যুক্তো৷ বৌগবলেন চৈব । 
ভ্রুবোনম্মধে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ 

স্ব 

স তং পরং পুরুষমুপেতি দিব্যমূ ॥ 
( মরণকালে ) ভক্ত্য! যুক্ত (সন) অচলেন মনন! যোগবলেন চ এব ক্রবোঃ 

মধ্যে সম্যক প্রীণম্ আবেগ (স্থাপয়িত্বা) অনুশ্মরেৎ ( অনুচিন্তয়েৎ) সঃ ভং 
দিব্যং পুরুষম্ ( পরমাত্মন্বরূপং ) উপৈতি ( লভতে ) ॥ 

৯_-১। স্বামিটী।-__পুনবপান্রচিন্তনীযং পুকষং বিশিনষ্টি-_ 
কবিমিতি দ্ব|ভ্যাম। কলিং সব্বজ্ঞং সন্ববিগ্ভানিশ্ীতারং পুরাণ- 
মনাদিসিদ্ধম্ অন্শীসিতাবং নিবন্তারম্ অংণাঁঃ সক্ষাদপ্যণীযাংসমতি- 
স্ক্মম আকাশকালদিগ-্ভ্যাহপ্যতিস্ক্মতবং সন্বস্ত ধাতারৎ 
পোষকম্ অপরিমি তমতিমত্াদ চন্তানপং  মলীমসয়োর্্মনোবুদ্ধ্যো- 
রগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বনূপ-[ স্বপন- ] প্রকাশাত্মকং বর্ণং স্বৰ্পং 
বস্ত তং তমপঃ প্রকৃতে; পরস্থাদ্বত্মানং “বেদ্গাহমেতং পুকৃষং 

মহাস্তমাদত্যবর্ণত তমসঃ পবস্তা'পিতি তেঃ | [ সপ্রপঞ্চপ্রঞ্কতিং 

ভিত্বা যস্তিষ্ঠতি ] এতস্ৃতং পুকষম্ অন্তক।লে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন 
বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোইনুস্মবেৎ ; মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ- 
যোগবলেন সম্যক্ ম্যুক্নামার্গেণ হুবোম্মধ্যে প্রাণমাঁবেগ্ত ঈতি। স 
তং পরং পুকষং পবমা ত্মস্ব পং দিব্যং গ্োতনাত্মকং প্রাপ্পোতি ॥ 

৯।১* | সর্ববঞ্,। 'অনাদিপিদ্ধ, বিশ্বনিষত্ত!, সুপ্ত হইতে স্পন্র, সকলের 

বিধাতা, অচিস্ত্যরূপ। আদিত্যের শ্টায হ্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাদ্ধকারের উপরি বর্তমান, 

দিব্য, পরম পুকষকে মৃত্যুকালে অবিচলিতচিত্তে ভক্তিসহকারে ও যোগবলে 

ক্রধুগলমধ্যে প্রীণ-বাঁযু সমাবেশিত করিয়া যিনি স্মরণ করেন, তিনিই সেই দিব্য 

পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন । 



১৬৮ প্রীমন্তগবদগীত1। ৷ 

১১। যদক্ষরং বেদবিদে। বদন্তি 
বিশন্তি যদ যতয়ো বাতিরাগাঃ | 
যদিচ্ছন্তে ব্রহ্ষচর্ধ্যং চরস্তি 
তণ্ডে পদ সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ 

১২। নর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনে হাদি নিরুধ্য চ। 
দ্ধ নাধায়াত্বানঃ প্রাণমাস্থিতো যোগপারণান্। 

১৩। ওমিত্েকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাভরম্মামনুম্মরন্ । 
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাঁং গতিমৃ॥ 

১১। [ অন্বয়ঃ | বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং ( বিনাশরহিতং ) বদত্তি, বীতরাগাঃ 
তয় যত বিশস্তি যত (জ্ঞাতুং ) উচ্ছত্তঃ ব্রহ্মচযা চরন্তি, তে (তুভ্যং) তহ 

পদ* (ব্রহ্মীখ্যং ) সংআহেণ ( সংক্ষেপেণ ) প্রবক্ষ্যে ॥ 

১২--১৩। [ অন্থয়ঃ ) সর্বদ্ধারাণি সংযমা মনঃ জদ্দি নিকধ্য, চ মুদ্ধি, গ্রাণম্ 

আধায যোগধারণাম্ আস্তিতঃ ও উতি একাক্ষরং ত্রল্ম ব্যাহবন্ ( উচ্চারয়ন্ । 
মাম্ অনুম্মরন্ দেহং ত্যদ্ুন যঃ প্রযাতি, সঃ পরমাং গতিং যাঁতি॥ 

১১। স্বীমিটা ।__কেবলাদভ্যানযোগাদপি প্রণবাভ্যাপমন্তুরঙ্গং 
বিধিংস্থঃ গ্রতিজ্গানীতে_যদক্ষরমিত্তি | যদক্ষনং ০বদার্থজ্ঞ|! বদন্তি, 
*এতন্ত বা অক্ষধস্ত প্রশাসনে গার্গি। কুর্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতে। 
তিষঠত:” ইতি শ্ররতেঃ | বীতে। বাগো যেভ্যন্তে বীতবাগ! যতযঃ 

প্রবত্ববস্তো যদ্দিশস্তি, যচ্চ জ্ঞাতুমিক্ছন্তো গুককুলে ব্রহ্গচর্য)ং চবন্তি- 

তত্তে তুভ্যং পদং পছ্যতে গম্যত হ'ত পদং প্রাপাং সংগ্রহেণ 

সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তত্প্রাপ্তাপায়ং কথরিষ্যামীত্যর্থ:ঃ | 

১১. বেদবেত্তার! ধাহাকে অক্ষয় বলিয়া গাকেন এবং বিষয়াসক্তিশৃন্ত যতিগণ 
ইহাতে প্রবেশ করেন ও ধাহাকে অবগত হইবার নিমিত্ত ত্রহ্মচধ্যানষ্ঠানে প্রবৃন্থ 
হন, আমি সেই প্রাপ্য (ব্রহ্ম ) বস্ত লাভেব উপাধ সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর ॥ 
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১৪ | অনন্থচেতাঃ সততং হে মাং ম্মগ্নতি নিতাশঃ | 
তস্তাহং স্থলভঃ পার্থ শিত্যযুক্তন্ত যোগিনঃ ॥ 

১৫। মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতমূ । 
নাপ্র বন্তি মহাত্সানঃ সংিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 

১৪। [ অন্বয়ঃ ] হে পার্থ! অনন্তচেতাঃ (সন) ষঃ মাং নিত্যশঃ সততং 
স্মরতি, অহং নিত্যযুক্তম্ত তল্ত যোগিনঃ স্থলভঃ ॥ 

১৫। | অন্থয়ঃ ] পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ ( প্রাপ্তাঃ) মহাআনঃ মাম উপেত্য 

( প্রাপা ) পুনঃ ছুঃখালয়ম্ (ছুঃথাঁয') ভশ্হ্ব5ং (অনিত্যং) চ জন্ম ন তাক বস্তি ॥ 

১০--১৩। স্বামিটা ।__গ্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাজমাহ--সর্ধেতি 
দ্বাভ্যাম্। সরব্বাীন্দ্রিঘদ্বারা'ণ সংযমা প্রত্যান্ৃত্য চক্ষুরাদি ভিববাহ্য- 
বিষয্পগ্রহণম কুব্বন্লি হ্যথ৪) মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্য বিষয়স্মরণমপ্য কুর্ধব- 

নিত্যর্থঃ, মুদ্ধি, ভ্রবোন্মপ্যে গ্রাণমধাঁয় যৌগন্ত ধারণাং হ্থ্যমীস্থত 
আশ্রিতবান্ সন *মিতি ওমত্যেকং বদক্ষরং তদেব ব্রহ্গবাঁচক- 
ত্বাদ্ ব্রহ্ম, প্রতিমাদিবদ্ ব্রহ্ম প্রতীকত্বাদ্৷ ব্রহ্ম, তদ্বাহরন,চ্চারয়ন্ 
তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুম্মবনেবং দেভং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাঁতি অচ্চিরাদি- 
মার্গেণ, স পব্মাং অেষ্টাং মদগভিং যাঁতি প্রাপ্মোতি ॥ 

১৭। স্বামিটা ।__ এবঞচান্তকাঁলে ধারণঘা মতপ্রাপ্তিনিত্যাভ্যাস- 
বত এব ভবতি, নান্)শ্রেতি পু'ব্ধাত্ত মেবানুন্মীরয়তি-- অনন্তেতি। 
নাস্ত্ন্তম্মিন চেতো যন্ত তথাতৃতঃ সন যো মাং সততং নিরস্তরং 
নিহ্যশঃ প্রতিদিনং ম্মবতি, তশ্ত নিত্যযুত্তস্ত সমা'হতস্তাহং স্থখেন 
লভ্যোহম্মি ন'হ্টস্তেতি ॥ 

১২।১৩। যেব্যক্তি ইন্্রিয়ত্বারসমুদয় সংযত, হদয়কমলে মনকে নিকদ্ধ ও 
ভ্রধুগলমধ্যে প্রাণবাঁধু সন্নিবেশিত কবিয়া যৌগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক ব্রন্মের 
বাচক ও এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে শ্মরণ করিতে করিতে কলেবর 
পরিত্যাগপূর্ববক প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ 



১৭৩ শ্রীমদ্গবদগীতা।। 

১৬ আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোইজ্জুন | 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনঙ্জন্ম ন বিদ্তে ॥ 

১৬। [ অন্বযঃ ] হে অর্জন! আব্রক্ষত্বনাৎ (ক্রক্গতুবনেন সহ) লোকাঃ 
পুনরাবান্্ীনঃ, তু হে কৌন্তে় | মাম্ উপেত্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্াতে ॥ 

১৫। স্বামি -_যগ্প্যেবং ত্বং স্থলভোহসি, ততঃ কিমত 
আহ--মামিতি | উত্তলক্ষণা মহাত্মানো! মদ্তক্তা মাং প্রাপ্য পুন £খা- 
লয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপুবস্তি, ষতস্তে পবমাং সমাক্ সংসিদ্ধিং 
মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনজ্জন্মনো। ছুখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য 

ন প্রাপ্রবস্তীতি বা ॥ 
১৬| স্বামিটা।__-তদেবং সর্বেঘপি লোকেষু পুনরাবুন্তং 

দশ্রন্ নিদ্ধীরয়তি-_মাব্রঙ্মভূবনাঁদতি। ব্রহ্গণে। ভূবনং বাসস্ানং 
ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সব্বে লৌকাঃ পুনবাবর্তীনশীলাঃ ব্রহ্গলোক- 

শ্তাপি বিনাশত্বাৎ, তৎশ্রাপ্তানামন্্ংপনজ্ঞানানামবত্রন্তাবি পুনর্জন্ম, 
যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিকপাদনাতিঃ ব্রহ্ধলোকং 'প্রাপ্তান্তেষামে 
তত্রোত্পন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সঙ মোক্ষো নান্তেষ।ম্। 1 তথাচ,-- 

প্ব্রন্দণ সহ তে সর্ষে অন্প্রাপ্জে প্রঠিসঞ্বে | পরশ্তান্তে রুতাক্সানঃ 

প্রবিশস্তি পরং পদম্।” পবল্তান্তে ব্রহ্গণঃ পরমাধুষোইস্তে 
কৃতাস্মানো বন্মভাবাপাদিতমনোনুতন্তরঃ কর্মদ্বারেণ যেষাং ব্হ্গলোক- 
প্রাপ্িস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পবিনিষ্ঠিতঃ | 1 মান্পত্য বন্তমানানান্ত 
পুনজ্জন্ম নাস্ত্যেবেতি * ॥ 

স্পা শশী শো শি 2 শশী পাগলী পট ৮টি ৮ পপ শীাঁিট 

১৪। যিনি নিত্য অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, মে সমাহিত- 
যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ 

১৫। মহাত্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয! ও মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয। 
দুঃখের আলয়, অনিত্য, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। 

* এতেন তুরাদিলোকচতুষ্টরং প্রবিষ্টানাং পুনরাবৃস্তাবপি জনাদিলোকত্রয়ং 
প্রাপ্তানামপুনরাবৃত্তিরিতি বিভাগে।ক্িরপ্রামাণিকত দবহ্য! ইতি। 
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১৭। সহঅযুগপধ্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মণো। বিদুঃ | 
রাণ্রিং বুগসহআীন্তাং তেহহোরা ত্রবিদে! জনাঃ ॥ 

১৭। [ অন্বয়ঃ ] সহশ্রযুগপব্যস্তং ব্রহ্গণঃ বৎ অহঃ ( দিনং) যুগসহশ্রাস্তাং 
€সহনবুগপব্যস্ত।ং ) বাত্রিং (চ) (ঘে) বিছ্ুঃ (জানস্তি ) তে জনাঃ অহোবাত্র- 
'বিদঃ | 

১৭। স্বামিটা!--নন্ু চ “তপস্থিনো দানশীলা বীতরাগা- 
ন্তাক্ষবঃ। ব্রেলোকান্টোপরি স্তানং লভন্তে শোকবজ্জতম্ ॥” 
ইত্যাদি__পুরাণ-বাকোন্সিলোক্যাঃ সকাশান্মসহলেশকাদীনামুৎকষ্টত্বং 
গম্যতে, বিনাশিত্বে চ সব্ব্েষামবৈশিষ্টযে কগমসৌ বিশেষ: স্থাঁদিত্যা 
শা বহুকল্প-ৃবহ্বল্প] কালানস্তাধিত্বনমিত্বোহসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন 
্বমানেন শ তবর্ষাযুষো ব্রন্মণোহহন্তহন্নি িলোক্যা উৎপন্তিঃ নিশি 
নিশি চ প্রলবো। ভণ্তীতি দশায়ষ্যন্ ব্র্দণোহহোরারঘোহঃ প্রমাণ- 
মাহ সহশ্রেতি। সচতং ঘুগানি পর্যন্তোহবসানং যত) তদ্ ত্রদ্ধণো 
ব্দহ্স্তাদ ধে বিঃ, বুগসহআমন্ছো বঙ্তাস্তাং রাত্রিঞ্চ বোগবলেন ষে 
(খস্ত এব সর্বজ্ঞ! জনা শহোবাত্রা দঃ, যেষান্ত কেবলং চন্্রাদি তা- 
গটতোব জ্ঞানং, তে তগাহোবাত্রবিদো ন ভবন্তি অল্পদশিত্বীৎ । 
মুগশব্দেনাত্র চতুধু'গমভিপ্রেতং “চতুযুশিসহআন্ত ব্রহ্গণো। দিনমুচ্যাতে” 
হাত বিষুপুরাণোক্তেঃ! ব্রঙ্গণ ইতি চ মহলোকারদিবাসিনা- 
মুপলক্ষণার্থম্ । শত্রাধংং কালগণনাপ্রকবঃ,মন্ষ্যাণাং যদ্র্ষং 

তক্দেবানামভোরাত্রং,  তাদুশৈরহোবাত্রৈঃ  পক্ষমীসাদিকলনয়া 
দ্বাদশতিব্ব্ষসহশ্ৈশ্চতুযুগং ভবতি চতুষু গসহতস্ত ব্রক্মণে! দিনং, 

১৬। হে অঞ্জন | প্রাশিগণ ব্রক্গলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় 
প্রতিনি বৃত্ত হয়; কিন্ত আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । 

১৭। দৈব সহত্রধুগে ব্রহ্মার একদিন এবং এরূপ সহম্্র যুগে একবাজ্ি হয়, 
বাহার! ইহ! অবগত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিবাই অহোরাত্রবেত্ব ॥ 



১৭২ শ্রীমপ্তগবদগীতা | 

১৮। অব্যক্তাদ্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাবাক্তপংজ্ঞকে ॥ 

১৯। ভূতগ্রামঃ ন এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্রাগমেহবশ? পার্থ প্রভবতাহরাগমে ॥ 

১৮। | অহ্বয়ঃ ] অহরাগমে (ত্রহ্মণো দিনস্ত আবস্তে) অব্যক্তাৎ (কাবণ- 
রূপাৎ) সর্ববাঃ ব্যক্রয়ং (ভূতানি ) প্রভবস্তি ( আবিবস্তি ) বাত্রাগমে তত্র এব 
অব্যক্তসংজ্কে ( কারণরূপে ) প্রলীয়ন্তে ( প্রলষং যাস্তি )। 

১৯।[ অন্য] হে পার্থ! (যঃপৃবুশ্মিন কল্পে আসীৎ) স এব অব' 
ভূতগ্রামঃ (স্থাববজঙ্গমসমুদায়ঃ ) তৃত্বা ভূত্ব! বাত্র্যাগমে প্রলীষতে, (পূনঃ ) 

অনুরাগমে অবশঃ ( কর্মার্দিপরতন্থঃ সন্) প্রভবতি / উৎপদ্াতে )॥ 

তাখৎপরিমাণৈব রাত্রস্তাতুশৈষ্চাঙোতাত্ৈহ  পক্ষমাসাদিক্রমেণ 
বর্ষশতং ব্রহ্মণ: পবমাযুরিতি ॥ 

১৮। স্বমিটী | ততঃ কিমত আঁভ-_অবাভাদিতাদি | কার্য, 
স্টাব্যক্তবপং কাব্ণাত্মকং তম্মাদব্যন্তাৎ কারণবপাৎ বাজান্ত অভি- 

বাজ্যস্ত ইতি ব্যক্তশ্চরাচরাণি তানি ভূতানি প্রাতুর্ভবস্তে, কদ1? 
অহরাগমে ব্রহ্গণো দ্িবসস্োপক্রমে, তথ বা7এবাগমে ব্রহ্মশয়নে 
তম্মিনেবাব্যক্ুসংজ্ঞকে কাবণবূপে 'প্রলয়ং বান্তি যদ্ধা তেহঙ্োরাত্র- 
বিদ ইত্যেতনন বিধীয়তে, কিন্তু তে প্রসিদ্ধ! অহোরান্রবিদে। জন! 

ব্হ্ধণে। যদহ ব্নছুন্তস্যাহন আগমে অবভ্তাদ্ ব্যক্তথঃ প্রভবস্তি, যাঞ্চ 

রাত্রিং বিদ্ুস্তস্য। বাত্রেবাগমে প্রলীবন্ত ইতি দ্য়োরন্থয়ঃ ॥ 
১৯! স্বামিটা।_ তত্র চ কৃতনাশারতাভ্যাগমশঙ্কাং বাবয়ন 

বৈরাগ্যার্থং স্থষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি_-ভূতগ্রাম ইতি । 
ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমুহঃ ষঃ প্রাগাসীৎ স এবাঁধং 

১৮। ব্রহ্মার দিব আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূতসকল 
প্রাহৃভূত হইয়া থাকে ; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ "পদার্থে সমন্ত 
বন্ত বিলীন হইয়। যায় 
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«০ | পরস্তস্মাত্ত, ভাবোহন্যোহব্যক্তোহবাক্তাৎ 

সনাতনঃ । 

ঘঃ স সব্রবেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥ 
২১! অব্ক্তোহক্ষর ইত্যক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিয্ । 

বং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
২০২১ । [ অস্বয়ঃ ] ভু (কিস্ত তণ্মাৎ (পূর্বোক্তাৎ) অব্যত্তাৎ পরঃ 

(বিলক্ষণঃ ) অন্যঃ অব্যক্তঃ ( ইক্দ্রিধাগোঁচবং) সনাতন; যং ভাবঃ ( অক্ষরাখ্যং 
'শরং প্রক্ম ), সর্বববু তৃতেন নগ্ঠত্নতু (অপি) ন বিনগ্ভতি। (যঃ) অব্যক্তঃ 
'অতিক্ড্রিষঃ ) অক্ষর ইতি উক্তঃ, তাং পবমাং ( শ্রেষ্ঠাং) গতিম্ আহঃ, বং (ভাবং) 

প্রাপ্য ন নিবন্ুন্তে, তৎ মম পবমং ধাম (স্বরূপম্) ॥ 

অহাঁরাঁগমে ভূত! ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে প্রলাষ প্রলীয় পুনরপ্য- 
হরাগমেইবশঃ কর্মীদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্ত ইত্যর্থঃ ॥ 

১০!৯১| স্বামিটা। লোৌক!নীমনিত্যত্বং 'প্রপঞ্ধ্য পরমেশ্বব- 
স্ববূপস্ত নিত্যত্বং প্রপঞ্চবততি--পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তম্মাচ্চরা- 
চরকাবণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্তাপি কাপণভূতো  যোহন্তস্তদি- 
লক্ষাণোহব্যক্তশ্চক্ষুবাগ্থগোচবো ভাঁবঃ ননাতনোহনাদিঃ, স তু 
সর্বেষু কাঁধ্য কারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্ততি । অবিনাশে 
প্রমাণং দর্শমন্নাহ-__-অন্যন্ত ইতি! বো ভাবোহব্যক্তোইতীন্রিয়ঃ 

নস | সেই ভূতসমূহ ব্রঙ্গার দিবনাগমে বাখংবার জন্মগ্রহণ কবিয়! রাত্রি- 

নমাগমে বিলীন হয়, এবং পুনবাঁধ দিবলসমাগমে কর্মাদিপরতন্্ব হইয়। সমুৎপন্ন 
হইয| থাকে ॥ 

২০। দেহ চবাচরের কাবণরূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পবতর, (তাহারও 

কারণ ) অতিশয় অবাক্ত, সনাতন আর একটা ভাব আছে , সমস্ত ভূত বিনষ্ট 
হইলেও উহা! কদাচ বিনষ্ট হয় না| 

২১। যে অব্যক্ত ভাব অক্ষর বলিষ। বেদে উক্ত আছে, তাহাকে পরমা গতি 
কহে; যাহাকে পাইলে পুনরাষ প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম 
( মদীয় স্বরূপ )॥ 



১৭৪ শ্রীমদ্ডগবদগীত। 

২২। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্তয়। | 
যন্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্ ॥ 

২৩। যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃতিষ্ণেব যোণিনঃ। 
প্রয়াত! যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ 

২২। [ অন্বধঃ ] হে পার্থ! ভূতানি যস্ত অন্তঃস্থানি ( মধ্যে স্থিতাঁনি ) যেন 

ইদ্গং সর্ববং ভতং (ব্যাপ্তং ) সঃ পর$ পুকষঃ অনন্য! ভক্ত্য। লভ্যঃ | 
২৩। [ অন্বযঃ ] হে ভবতধভ। ত্র কালে প্রয়াতাঃ ( মৃতাঃ ) যোগিনঃ 

অনাবৃত্তিম্, আবৃত্তিং চ ঘাস্তি তং কালং বক্ষাামি। 

অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূগ্ভক ইতি তগা অক্ষনাৎ সন্ভবভীহ বিশ্ব” 
মিত্যাদিশ্রুতিঘক্ষব উত্যুন্তং, ভাং পবমাং গতিং গমাং পূ্ষষার্থনজত 
“পুক্ষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পবা গতি বিভাদি তব । 
পবমগাতত্বনেবাহ -যং প্রাপ্য ন পুননিবন্স্ত ইতি । তচ্চ মইৈ? 
ধাম স্ববপম্ । মমেত্যুপচারে বষ্টা, “রান্ভাঃ শিব? াতিংৎ । অতো।হ- 
হমেব পরম। গতিরিত্যথ্ঃ ৷ 

২২। স্বামিটী।-তত্প্রাপ্তে। চ ভান্তবস্তররঙ্গোপায় চভুভি 
মেবেত্যাহ-_-পুকষ ইতি । স চাহং পরঃ পুরুষোগশন্তযা ন পিদ্যত্ে- 
ইন্তাঃ শবণত্বেন যস্তাস্তয়া একান্তভক্ক্যৈব লভ্যে। নান্তথা, পবত্বমেবাঁহ 
_স্ত কারণভূতন্তা তন্মধ্যে ভূতানি স্িতাঁনি, যেন চ কারণভূতেন্ 
ইদং সব্বং জগৎ ৩তং ব্যাপ্তম্॥ 

২৩। স্বামিটা ।-_তদেবং পবমেশ্বরোপাসকান্ংপদং প্রাপা ন 
নিবর্তন্তে, আন্ত তু নিবন্ভত্তে হত্যুন্তং, তত্র কেন মার্গেশ গতা 

২২। হে পার্থ! সেই পবমপুকষকে একান্ত ভক্তিছ্বার৷ প্রাপ্ত হওয়া বাম, 
ভূতসকল তাহীর অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে বাপু হউফ 
রহিয়াছেন ॥ 

২৩। হে ভরতর্ভি! যে কালে গমন করিলে যেগিগণ অনাণত্তি ব! 
আবৃত্তি প্রাপ্ত হন. আমি সেই কালের বিষয় কীহুন করিতেছি । 
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২৪। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুরু; ষখ্মাসা উত্তরায়ণম্ । 
তত্র প্রযাত! গচ্ছন্তি ব্রন্গ ব্রহ্মবিদে! জনাঃ ॥ 

২৪। [ অস্বয়ঃ ] অস্ক্িজেযোতিং ( শ্রত্যুক্তী অর্চিরভিমানিনী দেবতা ) অহ্ঃ 
(দিষনাঠিমানিনী দেবতা) শুরুঃ ( শুকপক্ষারিষ্ঠাত্রী দেবতা ) উন্তরায়ণং 
( উত্তরায়ণবপাঃ ) যগ্মানাঃ ( উন্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা ), তত্র ( মার্গে ) প্রয়াতাঃ 
বন্দবিদঃ জনাত বন্দ গচ্ছন্তি ( লভন্তে ) ॥ 

নাবর্তস্তে কেন বা গতাশ্চাবউন্ত ইতাপেক্ষাযামাহ-__যত্রেতি | ঘত্র 
ষস্মিন কালে প্রযাঁতা যৌগিনোহ় নাবুত্তিং যান্তি, যম্মিংশ্চ কালে গ্রয়াত' 
আবুভ্তিং যাস্তি, তং কালং বক্ষ্যামীত্যান্বয়ঃ | অত্র চ “রশ্যনুসাবী, 
“অতশ্চাবনেহপি দক্ষিণ' ইতি সুচিতন্ঠাধেনোত্তরাখণাদিকালবিশেষ- 
মবণস্ত ত্বপিবক্ষিতত্বাং ক।লণন্দেন কালাভিমাঁনিনী ভরা ।ত- 
বাহ্িকীভিদ্দেবতাভিঃ 'প্রাপ্যে। মার্গ উপলক্ষ্যতে, অতোহ্য়মর্থঃ__ 
ষশ্মিন কালাভিমানিদ্দবতোপল ক্ষতে মার্গে প্রয়াতা বোগিন 
উপাসকাঃ কন্মিণশ্চ যথা ক্রমননাবৃত্তিমা বৃত্তিঞ্চ যাতস্তি, তং কালাভি- 
মানিদেবতোপলক্গিতং মার্গ' কথরিষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ 
কালা ভমানিত্বাভাবেইপি ভূয়সামহবাদিশঝোক্তানাং কালাভিযানি- 
ত্বাৎ তৎসাহচধ্য।দাম্রবন”মত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিকদ্ধম্ ॥ 

২৪। স্বামিটা ।-_তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ-__অগ্রিরিতি । অগ্নি 
জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং “তেহ্চিষমভিসম্ভবস্তীতি”, শ্রত্যুক্তার্চিবভি- 
মানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দ্িবসাভিমানিনী, শুরু ইতি 
শুরুপক্ষাভিমানিনী, উত্তধাবণরূপাঃ ষণ্মসা হত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, 
এতচ্চান্তানামপি শ্ুত্যুন্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানা- 

২৪। যে স্থানে দিবস শুরুবর্ণ, অগ্নির স্তায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাঁস 
উত্তরাষণ, সগুণব্রন্মোপানকেরা মরণান্তে তথায় গমন করিয়৷ ব্রন্দলোক প্রাপ্ত 
হইয়। থাকেন ॥ 



১৭৬ শীম্তগবদগীত]। 

২৫ । ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যাস! দক্ষিণায়নষু। 
তত্র চান্দ্রমসং গ্র্যোতির্ষোগী প্রাপ্য নিবর্ততে | 

২৬। শুক্ুকঞ্চে গতী হতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ৷ 
একয়া যাত্যনাবৃতিম গ্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ 

২৫। [অহ্বয়ঃ] ধূমঃ ( ধূমাভিমাঁনিনী দেবত) রাত্রিঃ (রান্র্যভিমানিনী দেবতা) 
কৃষণঃ (কৃক্চপক্ষাভিমানিনী দেবত।), দক্ষিণাধঘনং যগ্মীনাঃ ( দক্ষিণাযঘনকপাঃ 
বণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) তত্র (মার্গে) (মৃতঃ) যৌগী চাক্্রমসং 
জ্যোতিঃ ( চন্দ্রোপলক্ষিতং ন্বর্গং লৌকং) প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ 

২৬। [ অস্বয়ঃ | জগতঃ শ্ররুকুষে (শুক্লা অঙ্চিবাদ্দগতি প্রকাশমযন্তাৎ 

কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তমোমযত্তাৎ) এতে গতী (মার্গৌ) শীঙ্গতে (নিত্যে) 
মতে ( অভিপ্রেতে ) এক! অনারন্তিং যাতি ( প্রয়াতি ), অন্যযা পুনঃ আবর্তে | 

মুপলক্ষণার্থম্, এবভ্ভঁতো যো মা্স্তর পপ্রযাতা গঠা ভগবদ্বপাসক 
জনা ব্রহ্ম প্রীপ্র,বন্তি যতস্তে ব্বিদঃ | তথাচ আরতিঃ,তেহচ্চিষ- 
মভিসম্ভবস্তি অচ্চিষোইহবহ্ৃ আপৃধ্যমাণপক্ষ মাপূর্যযমাণপক্ষাদ বান্ 
ষন্মাসানুদউ ডাদিত্য এতি মাসেভো। দেবলোকশ মিতি। [নি 
সগ্ঠোমুক্তিভাজাং সম্যগদর্শননিষ্ঠানীং গতিব্বা কণচিদন্তি ন তস্য 
প্রাণ উৎক্রামস্তিঃ ইতি শ্রুতে ]॥ 

২৫। স্বামিটী।- 'আবৃত্তিমা্গসাঠ--ধুম ইতি, ধুমাভিমানিনী 
দেবতা,রাত্র্যাদিশবৈণ্চ পূর্ববদেব রাত্রিরুষ্ণপক্ষদক্ষিণাবনবূপষগ্নাসা- 
ভিমানিন্স্তিআো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভিদে বিতাভিকপলক্ষিতো 
যে মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্দমযোগী চান্সমসং জ্যোতিগ্দুপলক্ষিতং 

২৫। যেস্থানে রাত্র, ধুম, কৃষ্ণপক্ষ, ছয় মান, দক্ষিণায়ন আছে, (অর্থাৎ 
ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা, ছয়মাসের দেবত।, ও 

দক্ষিণায়ন-দেবত| এই প্রকার যে মার্গক্রম আছে, সেই পথে গমন পূর্বক ) কর্শা- 
যোগীর। তথায় চন্্রলোকের ভোগ অনুভব করিয়া পুনরায় সংসারে আগমন 
করেন ॥ 



অষ্টমোহধ্যায়ঃ | ১৭৭ 

২৭1 নৈতে স্যতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ 

২৭1 [ অশ্বয়ঃ ] হে পার্থ এতে স্তী € মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ মার্গে ) জানন 
কশ্চন যোগী ন মুহাতি, তস্মাৎ হে অন্ঞুন। (ত্বং) সর্বেমু কালেমু যোগ- 
বুক্তো ভব॥ 

স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপৃর্তকর্্মফলং ভুক্ত পুনরাবর্তৃতে, অত্রাপি 
শ্রতিঃ,--'তে ধুমমভিসম্তবস্তি, ধুমাদ্রাত্রিঃ রাত্রেরপক্ষীক়মাণপক্ষ- 
মপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভাঃ পিত- 
লোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দত্রং প্রাপ্য অন্নং ভবস্তী” ত্যাদি। 
তদেবং নিবু'ত্তকর্মসহিতোপাসনয়। ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকন্ম্ম ভিন 
স্বর্গভোগানস্তরমাবুত্তিঃ নিষিদ্ধকন্ম্রতিস্ত নরকভোগানস্তরমাবৃত্তিঃ 

ষুদ্রকন্ম্াস্ত জন্ত,নাম্ অত্রৈব পুনঃ পুর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ 
২৬ | স্বামিটা ।__উদ্দে৷ মার্গাবুপসংহরতি_-শুক্লেতি | গুরু।চ্চি- 

রাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ কৃষ্ণ ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ এতে গঠা 

মাগো “জ্ঞানকন্মীধিকারিণে। রগতঃ শাশ্বতে অনাদী সন্মতে সংসার- 
স্তানাদিত্বাৎ, তযোরেকয়া গুরু] অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্তয় 
রুষ্ঃয়! তু পুনরাবর্ততে ॥ 

২৭। স্বামিটা__মাগজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ তক্তিযোগমুপসংহরতি- 
নৈতে ইতি। এতে সতী মাগো? হে পার্থ ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ 
জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি সুখবুদ্ধয। সবর্গাদিফলং ন কাময্ডে 
কিন্ত পরমেশবনিষট এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ 

২৬। জগতের শুরু ও কুক (জান ও কর) এই ছুইটা চিরন্তন গতি আছে, 
হন্থাধ্যে শুরা গতি দ্বার অনাবৃত্তি ও কৃ্ণ। গতি দ্বারা আবৃত্তি হইয়। থাকে ॥ 

২৭। হেপার্থ! যোগী ব্যক্তি এই ছুইটী গতি অবগত হইলে, কদাচ বিমো- 
'হত হন না ; অতএব তুমি সর্বব। ঘোগানুষ্ঠানপরার়ণ হও ॥ 

১২---- 



১৭৮ শ্রীমপ্তগব্দগীত| 

২৮। বেদেষু যজ্ঞেযু তপঃস্্ চৈর্ব 
দানেযু যহ পুণ্যফলং প্রদিষ্টমূ্ । 
অত্যেতি তৎ সর্ধবমিদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানমুপেতি চাদ্যম্ ॥ 
উতি......ব্রহ্মযৌগো। নাম অই্টমোইধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ 

২৮। [ অন্থযঃ ] বেদেদু যজ্ঞের তপঃহ্থ দানেধু চ এব যৎ পুণাফলং প্রদিষ্টম্ 
ঈদ্ং ( ময়। কখিতং তত্বং ) বিদিত্বা যৌগী তত সর্বম্ অত্যেতি, আগ্তং পরং 
( উৎকষ্টম্) স্থানম্ (ত্র ) উপৈতি চ॥ 

২৮ | স্বামিটী ।-_অধ্যাকপা্থমষ্টপ্রত্রার্থনির্ণং সফলমুপসংহরতি _- 
বেদেঘ্িতি। বেদেষু অধ্যপ্ননািভিঃ যজ্ঞেমু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃন্থ 
কায়শোষণাদিভিঃ, দানেধু স্জপাত্রেহপ্পণাদিভিঃ, যত পুণ্যফল- 
মুপদিষ্টং শীস্েযু তত সর্বমত্যেতি, ততোইপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্রর্য্যং 
প্রাপ্পোতি, কিং কৃত্ব ? ইদম্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্বং বিদিত্বী, 
তত্শ্চ যোগী জ্ঞানী তৃত্বা পরসুতকৃষ্টম আদ্যং জগন্ম.লভূতং স্থানং 
বিষ্কোঃ পরং পদ্দং প্রাপ্পোতি ॥ 

অষ্টমেহষ্টবিশিষ্েষ্টসংস্পষ্টার্থাবনির্ণ য়ৈঃ । 

অক্রিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টি তা্টমবত্ম না 

ইত্যমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ 

২৮| শাস্ত্রে বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্তা ও দানে যে ফল নিদিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা 
এই নিণাঁতি তত্ব অবগত হইয! তদপেক্ষা শ্রেঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল 
কারণ বিষুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন৷ 

অষ্টম অধ্যায় বমাপ্ত॥ ৮ 

৭ *-,১-০০৮৮১১, সংপৃষ্টার্থার্থনির্ণয়ে । 
অক্িষ্টম্টধাপ্রাপ্তিঃ ম্পষ্টিতাৎকৃষ্টবন্জন! ॥ 

ইতি কচিৎ পাঠঃ । 



নবমঃ অধ্যায়ঃ | 

জীভগবান্ুবাঁচি- 

১। ইদক্তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্য নসুয়বে | 
জ্ঞানং বিচ্ভঞানলহিতং যজজ্ঞত্ব। মোক্ষ্যসেই শুভাৎ ॥ 

১। [ অস্বযঃ] জভগবাঁন্ উবাচ, ইদং গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং ( অনুভব- 
যুক্তং) জ্ঞানং তু ॥ অনহুয়বে (অসুয্লারহিতায় ) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি, যৎ 
জ্ঞাত্ব। অশুভাঁৎ (সংসারবন্ধনাৎ ) মোক্ষ্যসে ॥ 

স্বামিটী।_-“পবেশঃ প্রাপাতে শুদ্ধতক্ত্যেতি স্িতমষ্টমে। 
নবমে তু তদৈর্্ধযমত্যাম্চ্যাং প্রপঞ্তে ।” এবং তাবৎ সপ্ত 
মাষ্টময়োঃ স্বকীয়পরমেশ্বরতবং ভক্ত্যৈব সুলভং, নান্যথেত্যু্ত- 
মিদানীমচিন্তাং স্বকীর়মৈশ্বধ্যং . তক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং 
পপঞ্চয়িষান্ শ্রীভগবান্ুবাচ_ইদত্বিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে 
নে ,নতি বিজ্ঞীনমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়কমিদং তু 
শনসুয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাস্ম্যমেবোপদিশ হী'ত্যেৰং পরমকারুণিকে 
ময়ি দোষদুৃষ্টিরহিতায় তে তুত্যং বক্ষ্যামি। তুশবে! বৈশিষ্ট্য, 
তদেবাহ--গুহ্য »মমিত্যাদিন| | গহাং ধর্মজ্ঞানং ততো] দেহাদ- 
বাতিরিক্তাত্জ্ঞানং গুহ্য হরং. ততোইপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ 
গুহাতমং, যজ্জাত্বাংশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো 

ভবিষ্যসি ॥ 

১। জ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অজ্জুন! যাহা! অবগত হইলে তুমি 
সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, তুমি অসুযাশূন্ত বলিয়া আমি তোমার নিকট দেই 
শোঁপনীয় উপাসনাসন্কৃত ইশ্বরজ্ঞান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর | 

* অত্র তুশবে। বিশেষনির্ধারণার্থঃ। 



১৮০ শ্রমত্তগবদগীতা। 

২। রাজবিগ্য। রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ । 
প্রতাক্ষাবগমং ধন্ম্যং স্ম্থখং কর্ত মব্যয়ম্ |! 

৩। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ ধন্মস্াস্য পরস্তপ | 
অপ্রাপা মাং নিবর্তন্তে ম্বঠাসংসারবত্সমনি। 

২। [ অন্বযঃ ] ইদং ( জ্ঞীনং ) রাজগুহ্যং রাজবিদ]| উত্তমং পবিত্রং ( অত্যন্ত 
পাঁবনম্ ) প্রতাক্ষাবগমং (দৃষ্টফলং) ধন্ম্যং (ধশ্বাদনপেতং) কর্তৃং স্থনুখম্ অব্য়ং চ॥ 

৩। [ অস্বয়ঃ ] হে পরন্তপ ! অস্ত ধর্মন্ত অশ্রদ্রধানাঃ পুকষাঃ মাম্ অপ্রাপা 
মৃতাসংসারবর্মনি নিবর্তন্তে ( পরিভ্রমন্তি ) ॥ 

২। স্বামিটী।__কিঞ্চ রাজবিছ্টেতি । ইদং জ্ঞানং রাজবিছ্যা 
বিদ্ানীং বাজা, বাঁজগুহাং চ গুহানাঞ্চ রাজা বিদ্যান্ত গোপোষু 
চাতিরহস্তং শেষ্ঠমিতার্থঃ | ব্াজদস্তাদিত্বাুপনজ্জনস্তাপি পরত্বম্। 

রাজ্ঞাং বিছা রাঁজ্ঞাং গুহামিতি বা, উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাঁবনং, 
জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোইবগমে। ৰোধো ষস্ত তৎ 

প্রতাক্ষাবগমং দৃটফলম্ ইত্যর্থঃ, ধন্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসর্ব- 
ধর্মফলত্বাৎ, কর্ভুঞ্ স্থস্থখং সৃখেন কর্ত,ং শকামিত্যর্থ:, অবায়ঞ্চ।- 
শ্ষয়ফলত্বীতৎ ॥ 

৩। ম্বামিটী ।__নন্বেবমপ্যতিনুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ 
স্যন্তত্রাহ-_অশ্রন্দধান৷ ইতি । অস্ত ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্ত ধন্ম- 
স্তেতি কন্মণি ষ্টী। ইমং ধর্ম শ্রদ্দধানাঃ আন্তিক্যেনাস্বী কুর্ববস্তঃ 
উপাবান্তরৈঃ মৎপ্রাপ্তঘে কৃতপ্রযদ্বী অপি মামগ্রাপ্য মৃত্যাযুক্ধে 

ংসারবন্ম নি নিবর্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সং নারমার্গে পরিভ্রমস্তীত্যর্থঃ ॥ 

২। এই উৎকৃষ্ট জান বিদ্যাশ্রে্ট, সর্ধধভোভাবে গোপনীয়, অতি পবিত্র, 
প্র্যক্ষফলপ্রদ, ধর্মীনুগত ও অবাক্ত , ইহ অনাযাসেই অনুষ্টান কর! ঘাইান্ে 

পারে। 

৩। হে পবস্তপ | যাহারা এই ধশ্শে বিশ্বাননা করে, তাহারা আমাকে 
প্রাপ্ত না হইযা মৃত্যুবাপ্ত সলারপথে নিষত পরিভ্রমণ কিয়! থাকে ॥ 



নবমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৮১ 

৪1 ময়া ততমিদং সর্ববং জগবব্যক্তমুত্তিন] | 
মৎস্থ!নি সর্ববভূতান ন চাহং তেম্ববন্থিতঃ ॥ 

৫। নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। 
ভূতভূম্ন চ ভূতচ্ছে। মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ 

৪ | [ অন্বয়ঃ ] অব্ত্তমূক্তিন। ময়। ইদং সর্ববং জগৎ ততং (ব্যাপ্তং ), সর্ব্ব- 
তৃতানি মংস্থানি (মধি অবস্থিতানি ), অহং (বা্ছদেবঃ ) চ তেষু ন অবস্থিতঃ ॥ 

€ | [অন্বস্পঃ] ভূতানি (ব্রহ্মাীনি ) ন মৎস্থানি (মম অঙঙ্গত্বাৎ), মে এশ্ববং 
যোগং পঠ্ঠ, মম আত্ম। ভূতভ্ৎ ভূতভাবন; ( অহং) ন ভূতস্থঃ। 

৪| ম্বামিটী।--তদেবং বক্তব্যতয়। প্রীস্ততস্ত জ্ঞানন্থ স্তৃত্য। 
আোতারমভিমুখী ত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি__ময়েতি দ্বাভ্যাম্। 
'অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মুত্তিঃ স্বজপং হুন্ত তাদৃশেন ময়! কারণভূত্েন 
সব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং “তৎ স্থষ্ট1 তদেবান্ু প্রাবিশদি”ত্যাদদি 
শ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্টন্তীতি মত্স্থানি সর্ববাণি ভূতানি 
চধাচরাণি, এবমপি ঘটাদিযু স্বকার্যোষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেবু নাহ- 
মবন্তিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ 

৫€। স্বীমিটা ।-কিঞ্চ নচেতি' নচ মধি স্থিতানি ভূতীনি 
অসঙ্গত্বাদেব মম, নন্ভু তহি ব্যাপক ত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ববোক্তং বিরুদ্ধ- 
মিত্যাশঙ্ক্যাহ___পশ্তেতি | মে শ্বরমসাধারণং যোগং বুক্তিম্ 'অঘটন- 
ঘটনাচাতুধ্যনিদং প্ঠ মদীয়ষোগমায়াবৈভবস্তাবিতক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ 

বিরুদ্ধমিতার্থঃ| অগ্ঠদপ্যাশ্চর্যাং পশ্ঠেত্যাহ--ভূতেতি , ভূতাঁনি 
বিভর্তি ধরন্নতীতি ভূঠভূং, ভৃতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূত- 

৪ | হে অর্জুন ! আমি অব্ক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, আমাতে 
ভূত সকল অবস্থান করিতেছে, কিন্ত আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি ॥ 

«| আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না; আমার এই 
এঁপী অঘটন-ঘটনা-চাতুরী নিরীক্ষণ কর; আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন 
করিতেছে, কিন্ত কোন ভঁতেই অবস্থান করিতেছে ন। ॥ 



১৮২ আমদ্তগবদগীতা ৷ 

৬। যথাকাশস্থিতো। নিতাং বায়ুঃ সর্বন্রগো মহান্। 
তথ] সর্বব।ণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ 

৭। সর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ । 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদে। বিস্যজাম্যহম্ ॥ 

৬। [ অন্বয়ঃ ] বাধুৎ সর্বত্রগঃ (অপি) মহান ( অপি) যথা আকা শস্থিতঃ 

। ন আকাশেন সংশ্লিষ্যতে ) তথা সর্বাণি ভূতানি মস্থানি ইতি উপধারষ 
(জানীহি) (অকাশবৎ সর্ববগতে মধি অনগশ্লেষেণেব সর্ববীণি ভূতীনি 
স্থিতানী তার্থ; ) ॥ 

৭1 [ অন্বয ] হে কৌন্তেয' সর্ববাণি ভূতানি কল্পক্ষযে (প্রলযে ) মামিকাং 
( মদীযা;) প্রকৃতি" যাস্তি, পুনঃ কলাদৌ তাঁনি বিশ্থজামি (উতৎপাদযামি )॥ 

ভাবনঃ এবন্তুতোহপি মমতা পবং স্ববপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। 

অয়ং ভাবঃ,__যথা জীবে! দেহঞ্জ বিভ্রৎ পালয়ংশ্চাহস্কারেণ তৎসং- 
শ্ি্টন্তি্উতি, এবমহং ভূতানি ধাররন্ পালর়ন্পপি ন তেষু তিষ্ঠা্ি 
নিরহস্কারত্বাদিতি ॥ 

৬। স্বামিটা।__অসংশ্লিষ্টযোরপ্যাধারাঁধেযভাবং দৃষ্ট।স্থেনাহ__ 
বথেতি | বকাশং বিনা আবস্থানানুপপন্তেন্তামা কাঁণস্থিতো বায়ুঃ 
সর্বত্রগোইপি মহানপি নাকাশেন সংশ্রি্যতে নিরবববত্তেন সংশ্লেষ- 
যোগাৎ, তথ! সর্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ 

৭| স্বামিটা|-তদেবমসঙ্গপ্তৈব যোগমারস্বা স্থিতিঠেতুত্বমুক্তং, 
তয়ৈব স্থষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ - সর্বেতি। কল্পক্ষষে গ্রল্য়কাঁলে 
সর্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং বান্তি, ত্রিগুণাঝ্সিকার়াং মারায়াং 
লীয়স্তে পুনঃ কল্পাদে স্ৃষ্টিকালে তানি বিস্থজামি 'বশেষেণ স্থজামি 1 

৬। যেমন সমীরণ সর্বত্রগামী এবং মহান্ হইলেও প্রতিনিয়ত অসং্লিষ্ভভাবে 
আকাশে অবস্থান করে , তদ্রুপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়! রহিয়াছে ॥ 

৭। হেকৌন্তেয়! কল্পক্ষরকালে ভূতগণ আমার ত্রিগুণাক্তিকা মায়া লীন 
হয় এবং কল্পপ্রারে আমি পুনরায় উহাদিগকে হুষ্টি করিয়া থাকি। 
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৮ । প্রকৃতিং স্বামবভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিনং কৎন্মমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ 

৯1 ন চ মাং তানি কন্মাণি নিবধ্ুস্তি ধনগুয় । 
উদ্দাসীনবদালীনমসক্তং তেষু কর্ম ॥ 

৮| | অন্বয়ঃ ] স্বাং (স্বীয়া") প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য ( বশীকৃত্য ) প্রকৃতেঃ বশাৎ 

(স্বতাববশাৎ) উমং কৃত্নম্ (সমন্তং) অবশং ( অন্বতন্্র) ভূতগ্রামং ( তৃতসমুদাধং) 
পুনঃ পুনঃ বিহ্জামি | 

৯। [ হন্বয়ঃ] হে ধনগ্রয়! তানি কশ্মাণি ( জগৎহষ্ট্যাদীনি) তেবু কর্মানু 

মসক্তম্ ( আসক্তিরহিতং ) উদাসীনবৎ মাঁলীন” (বত্রমানং ) চ মাং ন লিবধুস্তি ! 

৮। স্বামিটা ।-_নন্বসঙ্গে! নির্বিকারশ্চ তং কথং স্জসীতাপে- 
ক্ষায়ামাহ-প্রকৃতিমিত্যাি দ্বাভ্যা্থ। স্বাং স্বাধীনাং প্রক্কৃতিমবষ্টৃতয 
অধিষ্ঠায় গ্রলয়ে লীনং সন্তং চতুধিধমিমং সব্বং ভূতগ্রামং কন্্াদি- 
পববশং পুনঃ পুনবিবিধং স্থজামি বিশেষেণ স্থজামীতি বা। কণং? 
€তের্বশাৎ প্রাচীনকর্শমনিমিত্ত তত্তৎস্বতীববশাৎ ॥ 

৯| স্বামিটী।__নন্বেবং নানাবিধানি কর্ীণি কুর্বতস্তব জীব- 
বছন্ধঃ কথং ন স্তাদিত্যত আহ-_ন চ মাঁমিতি। তানি বিশ্বন্থট্যাদীনি 
কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্ন্তি। কর্ম্মাসক্তিহি বন্ধহেতুঃ, স! চাপ্তকামত্বান্মম 
নাস্তি, অতস্তানি উদ্দানীনবদর্ভমানস্ত মে বন্ধনং নাপাদয়স্তি। উনা- 
সীনত্বে কর্তৃত্বান্থপপত্তে: কর্তৃত্বে চোদাসীনত্বান্থপপত্তেরুদ[সীনবং 

স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ 
সম” রর আর. সপ. সজল শা শীসপীসর 

৮। আমি হয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়। জন্মাস্তরীণ কম্মানুসারে প্রলয়কাল- 

বিলীন কশ্খাদিপরবশ তৃত-সমুদয় বারংবার হুষ্টি করিতেছি ॥ 
৯। হে ধনগ্রয়! আমি নেই সকল কৃষ্টি প্রভৃতি কশ্মের আয়ত্ত নহি, আমি 

সকল কর্পেই অনাসক্ত হইয়। উদাসীনের ম্যায় নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি ॥ 
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১০। ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরমূ। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধিপরিবর্ততে ॥ 

১১ । অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ । 
পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥। 

১২। মোঘাশ। মোঘকন্ধাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ | 
রাক্ষসীমান্থরীঞ্ধৈর প্রকৃত্িং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ 

১*। [ অন্বযঃ ] অধ্যক্ষেণ মযা প্রকৃতিঃ সচবাচরং সুয়তে। হে কৌন্তেয়। 
অনেন হেতুন!। ইদং জগৎ বিপবিবর্তিতে ( পুনঃ পুনঃ জায়তে ) ॥ 

১১। [ অন্থযঃ ] ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মঢাঃ মানুষীং 
তনুম্ আশ্িতং মাম্ অবজানভ্তি ( অবজ্ঞাং কুব্বস্তি ) ॥ 

১২। [ অন্বয়ঃ] (কিঞ্চ) মোঁঘাশাঃ মোঘকন্দাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ 

(তে) মোহিনীং রাক্ষমীম্ আন্ুবী" চ প্রকৃতি" শ্রিতাঃ (আশ্রিতা ভবস্তি ) ॥ 

১০ | স্বামিটী |__-তদদেবোপপাঁদয়তি-_-ময়েতি । মরা অধ্যক্ষে 
অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভৃতেন প্রক্কৃতিঃ সচরাঁচরং স্থয়তে জনয়তি, 
অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ততে পুন: পুনজ্জায়তে 
সন্সিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বমুদাসীনত্ঞ্চাবিরদ্ধমিতি ভাব: ॥ 

১১। স্বামিটা।_-নন্বেবস্তৃতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচি- 
নাদ্রিয়স্তে, তত্রাহ--অবজানস্তীতি দ্বাভ্যাম। সর্ভৃতমহেশ্বররূপং 
মদীয়ং পরং ভাবং তত্বমজানস্তে মৃঢ়! মূর্থ। ম।মবজানস্তি মামবমন্তাস্তে, 
অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্তময়ীমপি তন্ং ভক্তেচ্ছাবশানন্থষযা কার- 
মাশ্রিতবন্তমিতি ॥ 

১২। স্বামিটী ।-কিঞ্চ মোঘাশ। ইতি । মাত্তোইন্তান্দে বতাস্তৰং 

১০। মায়৷ আবার অধিষ্ঠানমান্্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্বনষ্টি করিতেছে 
এবং আমার অধিষ্ঠাননিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। 

১১1১২ । আমি সকল ভূতের ঈশ্বর, আমি মানুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি 
বলিয়। মচ ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ব অবগত না হইয়| আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
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১৩। মহাতআ্ানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজন্ত্যনন্যমনসে! জ্বাত্ব। ভূতাদিমব্যয়ম্ | 

১৪। দততং কীর্তয়ন্তেো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ | 
নম্যান্তশ্চ মাং ভক্ত] নিত্যযুক্ত। উপাঁসতে ॥ 

১৩। [ অন্বয়ঃ ] হে পার্থ! মহাত্সানঃ দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ 

(সস্তঃ) তৃতাদিম্ অব্যযং মাং জাত্বা ভজন্তি ( সেবস্তে ) ॥ 
১৪1 [ অন্বয়ঃ ] সততং ( স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ ) কীন্ত্যন্ত; ( কেচিৎ) দৃটব্রতাঃ 

( সম্তঃ ) যতন্তঃ ( প্রযত্বং কুর্বস্তঃ ) চ, ( কেচিৎ) ভক্তা। নমস্যস্তঃ চ, ( কেচিৎ) 
নিত্যুক্তীঃ (সমাহিতাঃ ) (চ) মাম্ উপাসতে ॥ 

ক্ষিপ্রং ফলং দাস্ততীত্যেবস্তৃতা মোঘা নিম্ষলৈবাশ! যেষাং তে, 
অতএব মদ্িমুখ ত্বান্মোঘা!ন নিক্ষলানি কন্ম্পীণি যেষ।ং তেঃ মোঘমেব 
নানাকুতকা শ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং ছে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্ত- 
চত্তাঃ, সব্বত্র হেতুঃ _রাক্ষ সীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আস্ুরীঞ্চ 
রাজসীং কামদাাদিবছলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রক্কৃতিং 
স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সস্তো মামবজানস্তীতি পুর্বেণান্বয়ঃ ॥ 

১৩। স্বা(মটা ।-_-কে তহি ত্বামারাধয়স্তীত্যত 'মাহ--মহাত্মান 
ইতি। মহাত্মানঃ কামস্ নভিভূতচিত্তাঃ, ততএব *অভয়ং সত্বৃসং- 
স্দ্ধি”রিত্যাদিন৷ বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, 
অতএব মদ্বযাতিরেকেণ নাস্তান্তন্মিন্মনো। যেষাং তে তু ভূতাদিং 
জগৎকারণম্ 'অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজস্তি ॥ 

১৪।  স্বামিটী।--তেষা২ং  ভজনপ্রকারমাহ-সততমিতি 

থাকে ১ বিফল আশামল্পন্ন বিফল কর্মপরা়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন ব্যক্তির৷ 
রাক্ষণী, আসম্রী ও মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয করিয়। আছে ॥ 

১৩। হে পার্থ! মহাত্ব্গণ দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয়পূর্বক আমাকে সকল তৃতের 
কারণ ও অব্যয়রূপে অবগত হইয়! অনন্যমনে আরাধন! করেন ॥ 

১৪। তাহাদের মধ্যে কেহ সতত ভক্তিযুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার নাম- 
কীর্তন করেন, এবং কেহ বা যত্ববান্, নিয়মী ও দৃঢব্রত হইয়। আমাকে নমস্কার 
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১৫ । জ্বানযজ্জেন চাপ্যন্তে যজন্তেো মামুপ।সতে। 
একত্বেন পৃথভেন বনুধা বিশ্বতোমুখমূ ॥ 

১৬। অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমূ । 
মন্ত্রোহহমহমেবাজামহমগ্রিরহং ভ্তম্ ॥ 

১৫। | অন্বয়ঃ ] অন্ঠে অপি চ জ্ঞানষজ্জেন যজন্তঃ মাম্ উপাতে । (তথাপি) 
( কেচিৎ) একত্বেন ( কেচিৎ) পৃথক্তেন ( ভেদদৃষ্ট্া) (কেচিৎ) বিশ্বতোমুখং 
( সর্বাত্মকং মাং) বহুধা (বর্মরুদ্রাদিবপেণ ) (উপাসতে) ॥ 

১৬। | অন্য়ঃ | অহং ক্রতুঃ ( বেদবিহিতক্রিযাবিশেষঃ ) অহং যজ্জঃ ( স্মৃত্যুক্ত- 
পঞ্চযজ্ঞাদিং ) অহং স্বধা (পিতৃ ণাম্ অন্নং) অহ্ম্ ওষধম্, অহম্ আজাম্ (হোমাদি- 
সাধনং ), অহম্ অগ্নি অহং হত" ( হোম: ) ॥ 

দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব স্তোত্রমন্বাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাদতে 
সেবন্তে, দৃঢানি ব্রতানি নিধমা€ষেধাং তাদৃশাঃ সন্তো যতত্তশ্েশ্বব- 
জ্ঞানাদিযু ইন্দ্রিয়োপসংহাবাদিযু 5 প্রযত্বং কুর্বন্তঃ কেচিদতক্তা 
নমন্তস্তশ্চ প্রণমন্তঃ, আন্যে নিত্যধুক্ত। অনবরতম্ অবহিতাঃ সর্ব 
সেবন্তে ভক্ত্যেতি নিতধুক্তা ইতি চ কান্তনাদিঘপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ 

১৫ স্বামিটী।-_-কিঞ্চ জ্ঞানেতি | বান্ুদেবঃ সব্ব'মত্যেবং 
সর্বাত্বদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যঙ্গন্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ 

পুঙ্যস্তোইন্তেপ্যুপালতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং 
ঝান্মতি পবমার্থদর্শনবপাঁতেদ ভাবনবনা, কেচিৎ পৃথকৃত্বেন দাসোহ- 
মিতি পৃথগ ভাবনয়া কেচিত্ত, বিশ্বতোমুখং সর্বাত্মকং মাং বহুধা 
ব্রহ্মকদ্রাদিরবূপে ণোপাসতে ॥ 

১৬। স্বামিটা ।__সর্বাত্বতাং প্রপঞ্চয়তি অহং ক্রতুরিতি 
চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রোতোহ্রিষ্টোমাদিঃ যজ্ঞ, শ্রা্তঃ পঞ্চযজ্জাদিঃ, 

করিয়া থাকেন , আবার কোনও সাধু প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়! ভক্তিনহকারে 
আমীর উপাসনা করেন ? 

১৫। আর কেহ তন্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক ভাবন। 
স্বার এবং কেহ বা সব্ধাক্সক আমাকে ব্রন্গরদ্রািকপে আরাধন৷ করিয়া থাকেন ॥ 



নবমোহধ্যায়ঃ। ১৮৭ 

১৭|। পিতাহমস্য জগতো মাত ধাতা পিতামহঃ | 
বেগ্ং পবিভত্রমোঙ্কীর ধক্ সাম যজুরেব চ ॥ 

.৮ 1 গতির্ভর্ত। প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্ুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্ ॥ 

১৭| [ অন্বয়; ] অহম্ শস্য জগতঃ পিঠা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদাং 
পবিভ্রম্, ওষ্কাবঃ, ধক সাম্, যজুঃ। এব চ ( এতৎ সর্ধবমেব অহমিতার্থ; ) ॥ 

১৮। [অন্বয2] (কিঞ্চ অহ”) গতিঃ, ভর্তা, প্রভৃঃ, সাক্ষী, নিবাস (ভোগস্থান') 

শরণং, স্হত, প্রভব্ঃ, প্রলযঃ, স্থানং, নিধানং, অবাধ” বীজম্ ( অবিনাশি ) ॥ 

স্বধা পিত্রযর্থং শ্রাদ্ধাদঃ, ওষধম্ ওষধি গ্রাভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্র 
যাঁজ্যপুবোধোবাক্যাদি:, আজ্যং হোমাদিলীধনম্, অগ্নিবাহবনীয়াদিঃ 
ভতং হোম, এতৎ সর্বমহমের ॥ ০ 

১৭। স্বমিটী ।_-কিঞ্চ পিতাহমন্তেতি। ধাতী কর্মফল- 
বিধাতা, বেছ্ধং জ্ঞ্েয়ং বস্তু, পবিভ্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাআআকং বা, 
ওঙ্কাবঃ প্রণবঃ, খগ বেদাদয়ে। বেদাশ্চাহমেব । স্পষ্টমন্তৎ ॥ 

১৮। স্বামিটী |--কিঞ্চ গতিরিতি ! গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, 
ভ্তী পোষণকত্তী, প্রভুঃ নিরস্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো 
(ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি 
প্রভবঃ জ্টা, প্রলীয়তেইনেনেতি প্রলয়; সংহর্তী, তিষ্ঠত্যন্মিন্নিতি 

স্থানমাধারঃ, নিধীয়তে২স্মিন্িতি নিধানং লয়স্থানংঃ বীজং কারণং, 
তথাপ্যব্যয়মবিনা'শ ন তু ব্রীহ্যাদ্দিবীজবদ্ধিনশ্বরমি ত্যর্থঃ ॥ 

১৬। আমি ক্রতু, যজ্ত, স্বধা, ওঁষধ, মন্ত্র, আজ্য (ঘৃত) অগ্রি ও হোম ॥ 
১৭। আমি এই জগতের পিতা, পিতীমহ, মাত! ও বিধাতা ; আমি জ্ঞেষ 

বন্ধ, পবিত্র, ওকার, ধক ও যজুঃ ॥ 

১৮। আমি কর্মফল, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, মুহৃৎ প্রভব, উৎপত্তি, 
প্রলয়, আধার, লয়ের স্থান ও অব্যয় বীজ ॥ 



১৮৮ শ্রীমন্তগবাশগীতা৷ ] 

১৯। তপাম্যহুমহং বর্ষং নিগৃত্াম্যুৎস্থজামি চ। 
অস্বতপ্ধৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্ভুন ॥ 

২০। ত্রেবি্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপ 
যজ্ঞৈরিষ্ট্। স্বর্গতিং প্রাথয়ান্তে । 
তে পুণামালাদা হ্বরেক্দ্রল্পোক- 
মশ্বন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ 

১৯। [ অন্বয়ঃ ] হে অজ্ভুন ! অহং (আদিতাবপেণ ) তপামি, অহং ৰবম্ 
উৎ্হজামি নিগৃহ্ামি (আকধামি ) চ, অমৃত" ( জীবন" ) মৃত্যু; চ, সৎ (স্ুলং 
দৃশ্তাং ) অসৎ ( শুশ্্ম্ অদৃগ্যং ) চ অহম্ ॥ 

২* | [ অন্বয়ঃ ] ত্রৈবিদাঃ (ধকৃষজুঃসামবিদঃ যাঁজ্িকীঃ) যট্ৈঃ মাং উষ্ট। 
( সম্পূজা ) সোমপীঃ ( সোমপাধিনুঃ ) পৃতপাপাঃ (শোধিতপাঁপাঃ) ( সন্তঃ) 
্বরগীভি: প্রীর্থযস্তে, তে পুণা" স্ুরেশ্ীলৌকম্ আনাছা দিবি (ন্বর্গে) দিবান 
দেবভোগান্ অশ্স্তি ॥ 

১৯। স্বীমিটী ।-__কিঞ্জ তপামাহমিতি । আদিত্যাত্মন। স্থিতত্বাৎ 
নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎস্জামি 

বিমুঞ্চামি কদ[চিত্ত, বর্ষং নিগৃহ্ামি আকর্ষামি, 'অমৃতং জীবনং 

মৃত্যুশ্চ নীশঃ সৎ স্থুলম্ দৃশ্তং অসচ্চ সুক্ষ্মদৃশ্ঠম্ এতৎ সর্বমহমেবতি 
এবং মত্বা মামেব বনুধোপাসতে উতি পুর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥। 

২৯। স্বামিটী।-_তদেবম্ "অবজানস্তি মাং মুঢা”” ইত্যাদি- 
শ্লোকদ্ববেন, ক্ষিপ্রফলাশয়। দেবতান্তরং ভজস্তে! মাং নাদ্রিযস্ত 
ইত্যভত্তা দর্শিতাঃ, “মহাত্মানস্ত মাং পার্থে”্ত্যাদিনা চ ভক্তাঃ 
উক্তীস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ে(ন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং 
জন্মমৃত্যু প্রবাহে! দর্র্ধার ইত্যাহ__ত্রৈবিদ্ধা ইতি দাত্যাম্। খগ- 

১৯1 আমি উত্তাপ প্রদান, বারিবর্ণ ও আকর্ষণ করিতেছি, আমিই 

অমৃত, মৃত্যু, সৎ, অসৎ; এইরূপ স্থির করিয়া লোকে আমাকে নানাকপে উপাসন: 
করিয়া থাকে ॥ 



নবমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৮৯ 

২১। তে তং ভূক্ঞা ন্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি | 
এবং ত্রয়ীধন্মমনু প্রপন। 
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ 

২১। [ অন্য়ঃ] তে তং বিশালং হবর্গলোকং ভুক্ত পুণ্যে ক্ষীণে (সতি) 
মর্ভ্যলোকং বিশস্তি। এবং ত্রযীধশ্ম্ (বেদত্রযবিহিতং ধর্ং) অনুপ্রপন্নাঃ প্রোপ্তাঃ) 
কামকামাঃ (সস্তঃ) গতাগতং লভস্তে ॥ 

বজুঃসামলক্ষণান্তিমো বিষ্ঠ! ষেষাং তে ত্রি.বগ্ভাঃ, ধবিষ্ক এব ভ্রৈবিগ্তাঃ 
্বার্থেংন। ত্রিআ্ো বিস্তা' অধীঘন্তে জানস্তীতি বা ত্রৈবিগ্তাঃ বেদ- 
্রয়োক্তকন্মতৎপরা। ইত্যর্থঃ | বেদত্রষবি হিতৈর্ষজ্ঞর্শীমিষ্টা মমৈব 
বং দেবতান্তরমিত্যজানস্তোহপি ইন্ত্রাদিপপেণ মাম্ এবেষ্টা 
সম্পূজ্য যক্্রশেষং দোমং [পবন্তীতি* সোমপান্তেনৈব পৃতপাপা; 
শোধিতকলুষাঃ সন্ত: স্বর্গাতং স্বর্গং প্রতি গতিং ষে প্রার্থযস্তে, তে 
পুণ্যফলবপং স্ত্রেন্্লোকং স্বর্গমাপাগ্ণ প্রাপ্য দিবি স্বর্শে দিব্যানু- 
ত্রমান্ দেবানাং ভোগানশ্রস্তি ভূপ্জতে ॥ 

২১, স্বামিটী।_-ততশ্চ তে তমিতি। তে ্বর্গকামাস্তং 
প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তথ সুখং ভূক্তা ভৌগ প্রণপকে পুণ্যে 
ক্ষীণে সতি মর্ত্যলোকং বিশস্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহি তং ধর্ম- 
মন্ুগতাঃ কামকাম! ভোগাণ কামযমাঁন। গতাগতং যাতায়াতং 
লভক্তে ॥ 

মহাগ্রগণ যজ্জদ্বাবা আমার সৎকার কবিয়। স্থুরলোক লাভের অভিলাষ কবেন; 

পবিশেষে অতি পবিত হুরলোক প্রাপ্ত হইয়৷ উৎকৃষ্ট দেবভোগনকল উপভোগ 
করিয়। থাকেন ॥ 

২১। অনস্তর সেই স্বর্গকামিগণ পুণাক্ষয় হইলে পুন্বরাঘ মত্্যলোকে প্রবেশ 
করেন , এইরূপে জাহারা দেবত্রয়ষিহিত কণ্ানুষ্ঠানপর ও ভোগাঁভিলামী হুহযা 
ন"সারে গমলাগমন করিয়। থাকে । 



১৯৬ শ্রীমস্তগবদগীতা। 

২২। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্ুুপাঁপতে | 
তেধাং নিত্যাভিযুক্ঞানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম ॥ 

২৩। যেহপান্যদেেবতা৷ ভক্ত। যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ । 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত/বিধিপূর্ববকম্ |। 

২৪। অহং হি সর্ববযজ্জান1ং ভোক্তা চ প্রভূরেব চ। 
ন তু মামভজানন্তি তত্বেনাতশ্সাবন্তি তে ॥ 

২২। [অন্বয়ঃ ] অনন্যাঃ ( অন্যকামনারহিতাঃ) মাং চিন্তযস্তঃ যে জনাঃ 
পযুণপাসতে ( সেবস্তে ) নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাম্ অহং যোগঙ্ষেমং বহাঁমি । 

২৩। [ অন্বযঃ ] হে কৌন্তেয! শ্রদ্ধযা অন্থিতাঃ ভক্তাঃ (সম্তঃ ) যে ন্য- 
দেবতীঃ অপি যজন্তে তে অপি অবিধিপূর্ববকং ( অজ্ঞানপর্বকং ) মীম এব যজপ্তি। 

২৪ । [ অহ্বয়ঃ] হি (ফম্মাৎ) ভব্বযজ্ঞানাম্ মহম্ এব ভোক্তা প্রডভঃ চ ০ 
ত্র মাং তত্বেন ন অভিজানস্তি, অতঃ চাবন্তি ( পুনরাবর্তীন্তে )। 

২২। স্বামিটা ।-_মদ্তক্তান্ত মতপ্রসাদেন কৃতার্থ। ভবস্তীত্যাহ _- 
অনন্ঠা ইতি | অনন্ত! নাস্তি মদ্বাতিরেকেণান্তং কাম্যং ভজনীয়ং 
দেবতান্তরং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা! মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবস্তে, 
তেষাস্ত নিত্যাভিযুক্তানাং সর্বথা মদ্দেকনিষ্ঠানাং ষোগং ধনাদিলাভং 
ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি 
প্রাপয়ামি ॥ 

২৩। স্বামিটা।--নন্ু চ ত্বদ্যতিরেকেণ বস্তরতো দেবতাস্তরস্ত/- 
ভাবাদিন্্রার্দিসেবিনোহপি ত্বপ্তক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরন্ 
তত্রাহ-ষে২পীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সস্তো যে জন। যজ্ঞে অন্তদেবত! 
ইন্্রাদিকূপা যজস্তে, তেইপি মামেব বজন্তীতি সত্যমূ। কিন্তু অবিবি- 
পূর্ববকং মোক্ষন্ঞাপকং বিধিং বিন ষজস্তি, অতস্তে পুনরাব্তন্তে ॥ 

ত্। যাহার! অনস্তমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল 

মদেকনিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ধন সম্পত্তি বা মোক্ষ প্রদান করিয়! থাকি ! 



নবমোহধ্যায়ঃ। ১৯ 

২৫। যান্তি দেবব্রতা দেবন্ পিতুন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ৷ 

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যাল্তি 
মদ্যাজিনোহপি মাধু ॥ 

২৫। [ অন্বয়ঃ ] দেবব্রতাঃ (ষন্রকাঁরিণঃ ) দেবান্ যাস্তি, পিতৃত্রতাঃ (শ্রান্ধ- 

তর্পপাদিক্রিযারতাঃ) পিতৃন্ যাস্তি, ভূঁতেজ্যাঃ ( বিনয়াকারদীনাং সেবকাঃ) 

তৃতী।ন যাঁস্তি, মদ্যাজিনঃ অপি মাং যাস্তি (প্রাপ্ন,বস্তি )॥ 

১৪। স্বামিটা।--এতদেব বিবুণোতি--অহমিতি | সর্বেষাং 
যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহনেব ভোক্তা প্রতৃশ্চ স্বামী ফলদ্রাতা- 
প্যহমেবেত্যর্থঃ, এব তং মাং তে তত্বেন ষথা নাভিজানস্তি, অত- 
শ্যবস্তি প্রচ্যবস্তে পুনরাবর্তস্তে,ষে তু লর্বদেবতাস্থ মামেবান্তর্যা'মণং 
পশ্াত্তে। যজস্তি তে তু নাবর্তস্তে ॥ 

২৫। স্বামিটা।__ তদেবোপপাদয়তি_-যান্তীতি। দেবেঘিক্্রাদিযু 
ব্রত 'নিয়মো৷ যেষাং তে দেবব্রত দেবান্ যাস্তি অতঃ পুনরাবর্তাস্তে, 
পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৃন্ যাস্তি, ভূতেষু 
বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পুঙ্গ৷ যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যাস্তি, 
মাং ব্টং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দ- 
স্বরূপং যাস্তি ॥ 

২৩। হে কৌন্তেয! যাহার! শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অন্ত দেবতারও 
আরাধনা করে, তাহার! অজ্ঞানপূর্বক আমাকেই পুজা! করিয়া থাকে ॥ 

২৪। আমি সব্নবজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ঃ কিন্ত তাহার৷ আমাকে যথার্থৰপে 
বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত হ্রগতরষ্ট হইয়। পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ॥ 

২৫) দেবত্রতপরায়ণ ব্যক্তির দেবগণ, পিতৃত্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও 
উতসেবকের! ভূতসকলকে এবং আমার উপাসকের! চিদানন্দ শ্ব্পপ আমাকে 

প্রাপ্ত হয়। 



১৯২ শ্মদ্ভগবদগীতা।। 

২৬। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে 
ভক্ত্য প্রষচ্ছতি | 

তদহং ভক্তপহৃতমশ্নামি প্রযতীজ্নঃ | 

২৭। যত করোধি যদগ্রালি যজ্জুহোষি দদাসি যত। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুম্ব মদ্প্ণযূ ॥ 

২৬। | অন্থয়ঃ ] যঃ মে ( মহ্যং) ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জলং) 

প্রষচ্ছতি (প্রদদাতি) অহং প্রধতাত্বনঃ ( শুদ্ধবুদ্ধেঃ ) ভক্ত[যপহৃতং (ভক্ত 
সমপিতং ) তত (পত্রাদি ) অশ্বামি ( গৃহামি )॥ 

২৭।২৮। [ অন্বয়ঃ] হে কৌন্তেয! যত করোধি, যৎ অশ্াসি (খাদসি ) 
সৎ জুহোষি, যত দদাসি, যত তপন্তসি তত ( সর্ববং) মদর্পণং (মরি সমর্পণং, ) 

২৬। ন্বামিটা। তদেঝ ন্বভক্রানামক্ষয় ফলমুক্ত। অনারাঁস- 
তৃ্চ স্বতক্তের্ঘিশয়তি--পত্রমিতি । পত্রপুষ্পাি মাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্য! 
যঃ প্রধচ্ছতি তন্ত প্রযতীয্মনঃ শুদ্ধাচত্তন্র্খন কাম ভক্ত স্ত তৎ পত্রপুষ্পা- 
দিকং তক্ত্া তেনোপন্বতং সমর্পিতমহমশ্লামি প্রাপ্ধোমি প্রীতা 
গৃহ্ামি। নহি মহাবিভূতিপতেঃ প্বমেশ্বরন্ত মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব 
বহুবিত্তদাধ্যযাগা তি; পবিভোষঃ ম্তাৎ কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ, 
অতে। ভতক্তেন সমর্শিতং ঘতকিঞ্চিৎ  পত্রার্দিমীত্রমপি 
তদনুগ্রহার্থমেবাশ্রামীতি ভাবঃ ॥ 

২৭।২৮। স্বামিটী-নচ ফলপুম্পাদিকমপি যজ্ঞ।পস্ু- 
পোমা দিপ্রব্যবন্দর্থমেবোগ্ঘমৈরাপাগ্ভ সমর্পণীরং, কিন্তুহি যৎ করে 
ষীতি। স্বভাবতঃ শান্্রতো। বা যতকিঞ্চিং কন্্ন করোষি, তথা বদশ্রীপি 

২৬। যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে ফল, পত্র পুণ্প ও জল প্রদান কবেন, 
মামি সেই বিশুদ্ধ চিন্ত ব্যক্তির তন্তৎ সমুদ্য দ্রব্য তক্ষণ (গ্রহণ) করিম! থাকি 

২৭। হে অজ্জুন| তুমি যে কশ্মানুতান, যাহা ভক্ষণ, যে হোম, যে বগ্ু 
পান ও যেকপ তপঃ সাধন করিদ। থাক ; তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও । 



নবমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৯৩ 

২৮। শুভাশুভফলৈরেবং ধোক্ষ্যসে কর্বন্ধনৈঃ | 
সন্ন্যানযোগযুক্তাস্ত্া বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ 

২৯ সমোহ্হং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন 
প্রিয়ঃ | 

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু 
চাপ্যহম ॥ 

কুকঘ। এবং (কুর্ব্বন্) শুভাশুভফলৈঃ কর্মাবন্ধনৈঃ মোক্ষাসে, বিমৃন্তঃ (সন ন্তাল- 
যৌগবুক্তাত। (ত্বং) মাম উপৈষাসি (প্রাপ্নাসি )॥ 

২৯ । [ অন্বযঃ ] অহং সর্ববভৃতেবু সমঃ, (অতঃ) মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়; চ ন জন্তি, 
যে তু মাং ভক্ত ভজস্তি, তে মধি ( বর্তন্তে ) অহম্ অপি তেষু (বর্তে )॥ 

বজ্জুহোসি, যন্দদীসি যচ্চ তপস্তসি তপঃ'করোষি, তৎ সর্বং ময্যদিশুং 
বথ। ভবতি এবং কুকঘ ; এবঞ্ যৎ ফলং প্রাপ্প্যসি তচ্ছ,৭ ইত্যাহ-_ 
স্টভাশুভেতি। এবং কুর্ধন্ কর্ম বন্ধনৈঃ কর্ম্দনিমিভ্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈ- 
বন্দ! ভবিষ্যসি কন্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপ- 
পত্তেঃ তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্াসযোগবুক্তাত্মা সন্ন্যাস কন্মণাং 
মদর্পণং স এব যোগন্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্ত তথাভূতস্তং মাহ 
প্রা্্যসীত্যর্থঃ ॥ 

২৯| স্বামিটী |_যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি না- 
ভক্তেভ্যন্তর্হি ৩বাপি কিং রাগছেষাদিরুতং বৈষম্যমস্তি ? নেত্যাহ-_ 
সমোহহুমিতি | সর্বেঘপি ভূতেঘহং সমঃ১ অতো মম প্রিয়শ্চ দেস্যুশ্চ 
নান্ত্যেব, এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্য। মগ্রি বর্তস্তে, অহু- 
যপি তেঘনুগ্রাহকতয়। বর্তে | অয়ং ভাবঃ-যথাগ্নেঃ স্বসেবকেঘেন 
তমঃশীতাদিছঃখমপাকুর্বতোহপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্ত, 

২৮। তাহা হইলে কর্শজনিত শুভাশুভফল হইতে বিমুত্ত হইবে এবং 
কশ্বার্পণরূপ সন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে ॥ 

১৩-_গীতা 



১৯৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 

৩০! অপি চেৎ স্থছুরাচারো! ভজতে মাঁষনন্যভাক্ ৷ 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবদিতো হি সঃ॥ 

৩১। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্্মাতবু। শশবচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।' 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 

৩৯ | [ অন্থয়$] হুছুরাচাঁরঃ অপি চেৎ (যদি) অপি অনন্যভাক (সন) মাং 
জতে, (তহি) স সাধুঃ এব চ মন্তবাঃ, হি (যহঃ) সঃ সম্যক ব্যবসিতঃ ॥ 
৩১ [ অন্বয়ঃ] ক্ষিপ্রং ধর্মাত্ব। ভবতি, (ততশ্চ) শঙ্বৎ শাস্তিং নিগচ্ছতি 

(প্রাপ্পোতি ), হে কৌন্তেয়! মে ( মম পরমেশ্ববস্ত ) ভক্তঃ ন প্রণশ্ঠতি (ইতি । 
প্রতিজানীহি ॥ 

তব ভক্তপক্ষপাতিনোৌহপি মম বৈষমাং নাক্তোেব, কিন্তু মু 
ক্তেরেবায়ং মহিমেতি | ৪ 

৩০। স্বামিটা।__-অপিচ মদ্তুনে বেবাঘমবিতকাঃ গ্রাতীব ইত্তি 
দর্শয়ুলীহ__অপি চেদিতি। অতান্তবাচাবোহপি যদ্কপাপৃথক্েন 
পৃথগ দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধাা নরে৷ দেবতান্তরভক্তি- 
মকুর্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাঁধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ 
যতোইসৌ সমাগ.ব্যবসিতঃ পরমেশ্ববভজনেনৈব কতার্থো ভবিষ্য- 
সীতি শৌভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ 

৩১ | ম্বামিটা।__নন্থু কথং সমীচীনাঁধাবসায়মাত্রেণ সাধুরস্তব্য- 
সতত্রাহ-_ক্ষিপ্রমিতি | স্থছুরাচারৌহপি মাং ভজন্ শীন্ং ধর্মচিত্তে' 
ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছাস্তিং শাশ্বতীমুপশাস্তিং চিত্বোপপ্রবোপরমনূপাং 

২৯। আমি সকল ভৃতেই একবপ ; কেহ আমাব শন্রু বা মিত্র নাই ; 
ষাহারা ভত্তিপূর্বক আমাব তারাধন! কবে, তাহারা আমাতে অবস্থান করিয়' 
থাকে এব" আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিযা থাকি ॥ 

৩*। যদি অশ্যন্ত দুবাচাঁর ব্যক্ভিও অনন্যমনে আমার উপাসনা! করে, ভবে 
লেউ সাধু; কারণ তাহার অধাবসায় মতি প্রশ*সনীয 
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৩২। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ 
পাপযোনয়ঃ | 

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথ। শৃদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং 
গতিষু ॥ 

৩২। [ অন্থয়ঃ] হে পার্থ! যে অপ পাপযোনয়ঃ স্থ্যঃ (ভবেযুঃ ) সি 

বৈগ্ঠাঃ তথ। পুদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং হি যাস্তি ॥ 

পরমেশ্বরনিগাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্পোতি, কুতর্ককর্কশবাদিনে 
নৈতন্মন্টেরন্িতি শঙ্কাকুলমজ্জুনং [প্রোৎসাহয়তি-_-হে কৌন্তেয় ! 
পটহকাহলাদিমহাঘোষপুর্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাঁহু- 
মুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি। প্রতিজ্ঞাং কুক! কথং? মে 
পরমেশ্বরস্ত ভক্তঃ সুছুরাচারোহপি”ন প্রণশ্ততি, অপি তু কৃতার্থ 
এব ভবতীতি, ততশ্চ তে ত্বতপ্রোটিবিজ,স্তবিধ্বংসিতকৃতকা: 
সন্তো৷ নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুকত্তেনাশ্রয়েরন্। 

৩২। স্বামিটা ।--স্বাচারত্র্ং মদ্তক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি 
কিমত্র চিত্রং যতে। মদ্তক্তিঃ দ্ুফ্ুলানপ্যনধিকাঁরিণোইপি সংসারা- 
ন্মোচয়তীত্যাহ_ম।ং হীতি। যেইপি পাপযোনয়: স্যুশিকুষ্টজন্মা- 
নোহস্ত্যজাদয়ে। ভবেযুঃ যেইপি বৈশ্তাঃ কেবলং কৃমষ্যাদিনিরতাঃ, 
তথ ক্ত্রিষঃ শুদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতান্তেইপি মাং ব্যপাশ্রিত্য 
সংসেব্য পরাং গতিং যাত্তি হি নিশ্চিতম ॥ 

৩১। নে অবিলম্বে ধর্মপরাধণ হইয়! নিরন্তর শাস্তি লাভ করে; কৌ 
তুমি নিশ্চয় জানি, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় ন ॥ 

৩২। হে পার্থ। যাহার। নিকৃষ্ট-কুলজাত ব। নিতান্ত পাঁপাজ্স। ; যাহার' 
কৃষ্যাদিনিরত বৈগ্ঠ ও যাহার। অধ্যয়নধিরহিত শুদ্র এবং স্ত্রীলোক-_-ইহারাও আমাক 
আশ্রষ করিলে অতুযুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে ॥ 
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৩৩। কিং পুনব্রাহ্গণাঃ পুণ্যা ভক্ত। রাজরধয়স্তথা | 
অনিত্যমন্রখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মায্ ॥ 

৩৪ । মন্মন| ভব মন্তপক্তে। মদৃঘাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ 

উতি.. .. রাজ্বিদ্যারালগুহাযৌগে। নীম নবমোহ্ধ্যায়ঃ 1৯] 

৩৩। | অন্বয়ঃ ] পৃণ্যাঃ ব্রাহ্ণীঃ, তথা ভক্তাঃ বাজধ্যঃ ( পরাং গতিং যান্তি 

ইতি) কিং পুনঃ (যাক্ত্যেবেত্যর্থঃ ) (অতঃ ত্বং) অনিতাম্ অস্থম্ ইমং লোকং 

প্রাপ্য ( দুল ভং মনুষ্যত্বং লব্ধ) মাং ভজন্ব ॥ 

৩৪ [ অস্বয়ঃ ] মন্মনাঃ মদ্ক্তঃ মদ্যাঁজী চ ভব, মাং নমস্কক, এবং মৎপরাবণঃ 

(সন) আত্মানং ( মনঃ) যুক্ত1 / মী সমাধায ) মাম্ এব এযুসি ॥ 

৩৩। স্বামিটা।_ যদ্যেবং তদ। সৎকুলাঃ সদাচাঁরাশ্চ মদ্ত্তাঃ 
পরাং গতিং যাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ--কিং পুনরিতি | পুণযাঃ 
স্ককৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথ! রাজানশ্চ তে খষযশ্চেতি এবন্তৃতাশ্চ 
পরাঁং গতিং যাস্তীতি কিং বন্তব্যমিত্যর্থঃ ৷ 'অতন্ত্রম ইমং বাজধি- 
বপং প্রাপ্য লব্ধ মাং ভজন্ব, কিঞ্চ অনিত্যমঞ্বম্ অনুখং স্ুখ- 
রহিতঞ্চেমং মপ্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদিলম্বমকুর্র্বন্ অসুখসত্বাচ্চ 
স্থধার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ 

৩৪। ন্বাঁমিটা।__-ভজনপ্রকারং দর্শবন্ উপসংহরতি-_মন্মনা 

ইতি । ময্যেৰ মনো যস্ত স মন্মনাস্থং ভব, তথ। মমৈব ভক্তঃ 

৩৩। অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভ্জিপরারণ রাজধিগণ যে পরমগতি লা 

করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তুমি এই অনিত্য অনুখকর ( মত্ত্য ) 

লোক প্রাপ্ত হইয়৷ আমার আরাধনা কর। 
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সেবকৈ! ভব, মদ্যাঁজী মৎপুঁজনশীলো। তব, মামেব চ নমস্কুরু, এব. 

মেভিঃ প্রকারৈন্্ৎপরায়ণঃ সন্নাত্ানং মনো! ময়ি যুক্ত! সমাধা 
সামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রা্গাসি। 

নিজমৈম্ব্ধ্যমাশ্চর্্যং ভক্তেশ্চানভুতবৈভবম্ । 
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কপয়ীবোচদচ্যুতঃ ॥ 

ইতি নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৯॥ 

৩৪ | আম" তই মন স্মপ্পণ কর, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, সর্ব্বদ। 

আমাকে পূজ। কর, আমাকে নমস্কার কর, তুমি এইবপে আমাতে আঝা। সমাহিত 
করিলে আমাকেই লাভ করিবে ॥ 

নবম অধ্যায় মাপ |» 



দশমঃ অধ্যায়ঃ | 
শ্রীভগবানুবা__ 

১। ভূয় এব মহাবাহো শুণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং গ্রীয়মাণায় বক্ষাামি হিতকাম্যয়া ॥ 

২। ন মেবিছ্ুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ | 
অহমাদিহি দেবানাং মহষাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ | 

১। [ অন্থযঃ ] শ্রীভগব]ন্ উবাচ--ছে মহাবাহো | ভূয় এব মে (মম) পবমং 
বচঃ শৃণু যৎ প্রীযমাণায় (মদ্বচনাৎ গ্রীতার়) তে (তৃভ্যং) অহং হিতকামায! 
বক্ষ্যামি ॥ 

২। [ অন্থঘঃ ] সুরগণাঃ মহলযঃ, চ মে (মম) প্রভবং (আবি তভাবং) ন বিছুঃ 

( জানস্তি ) হি (যন্মাৎ ) অহং দ্রেবানাং মহষীণাং চ সর্ববশঃ আদি | 

১। স্বামিটা | উল্তাঃ সংক্ষেপতঃ পুর্বং সপ্তমাদৌ বিভৃতয়ঃ। 
দশমে তা বিতন্তস্তে সর্ধত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে। এবং হাবৎ সপ্তমাদ্িভি- 
স্ত্রভিবধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পবমেশ্বরতত্বং নিকপিতং তত্ধিভৃতয়শ্চ 
সপ্তমে “রসোইহমগ্স্ কৌন্তেফ” ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দশিতা:, 
অষ্টমে চ “অধিষজ্ঞোইহমেবাত্রে* ত্যাদিনা, নবমে চ “আহং 
ত্রতুরহং যজ্ঞ” ইতাদিনা। অথেদানীং তা এব শিভৃতীঃ প্রপঞ্চয়ি- 
যন স্বভক্লেশ্চানগ্তকরণীয়ত্বং বর্ণযষান শ্রীভগবান্ুবাচ--ভূয় 
এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিন্বধর্থ্ানষ্টানে মহৎপরিচর্ধ্যায়াং বা 
কুশল বাহু যন্ত তথ! হে মঙ্বাবাচ্ো ! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ 
শুণু। কথভ্তৃতং ? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং মদ্বচনামুতেনৈৰ গ্রীতিং 
প্রাপ্ন,বতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদচং বক্ষ্যামি॥ 
১ জীভগবান্ কহিলেন,_-হে মহাঁবাহে!! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ নিতান্ত 

শ্রীত হইতেছ, এক্ষণে আমি তোমার হিতবাঁসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাকা 
কীর্তন করিতেছি, তাহা! শ্রবণ কর | 
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৩ | যে! মামজমনাদিঞ্চ বেতি লোকমহেশ্বরম্ | 
অসন্ম.ঢঃ স মর্তোষু সর্ববপাপৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ 

৪ বুদ্ধিজ্ঞীনমসন্মোহঃ ক্ষম] সত্যং দমঃ শমঃ। 
স্তখং ছুঃখং ভবোহভাবে! ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ 

৫1 অহিংদা নমতা। তুষ্িস্তপে। দানং যশোহযশঃ | 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত এব পৃথগিধাঃ ॥ 

৩। [ অন্থয়ঃ] ষঃ মাম্ অনারদিম অজ্ং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি (জানাতি ) 
ন মর্ত্যেবু ( মানুষেবু ) অমম্ম ঢঃ (নন্) সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

81৫1 [ অন্বয়ঃ ] বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসম্মোহঃ, ক্ষমা, সত্যং দম শমঠ) হথং, 
হুঃথং ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ম্, অভয়ং চ, অহিংস, সমতা, তৃষ্টিঃ তপঃ, দানং, যশ, 
অযশঃ (এতে) তৃতানাং (প্রাণিনাং) পুধগবিধাঃ ভাবাঃ মন্তঃ (ঈশ্বরাৎ) এব 

বস্তি ॥ 

২। স্বামিটী। -উত্তম্তাপি পুনর্বচনে ছজ্জেঘত্বং হেতুমাহ__ 
লমেবিছুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্তাপ নানী- 
বিভৃতিভিরাবিভাবং স্থবগণা অপি মহ্য়োহপি ভৃথ্বাদয়ো ন 

জানপ্তি। তত্র হেতুঃ,-অহং হি দেবানাং মহষষীণাঞ্চান্; কারণং, 
সব্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈকৎপারকত্বেন বুদ্ধ্যাদপ্রবর্তকত্বেন চ, 
অতো মদনুগ্রহং বিন মাঁং কেহপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ 

৩। স্বামিটা।--এবন্ূতাত্বজ্ঞানে ফলমাহ-যেো মামিতি। 
সর্বকারণত্বাদেব ন বিছ্ধতে আদিঃ কার্ণং যস্ত তমনাদিম্ 'অত 
এবাজং জন্মশন্তং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মং যে। বেতি, স মনুষ্যেষু 
সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
লাশ শন আত 

২। মহবি ও হুরগণও আমার প্রভাব অবগত নহেন, যেহেতু আমি সকল 
বিষয়েই তাহাদিগের আদি ॥ 



২৯০ শ্রীমদ্ভুগবদগীতা৷ | 

৬। মহধয়ঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারে। মনবন্তথ! | 
মন্তাবা মানস জাঁতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজা? ॥ 

৬। [ অস্বয়ঃ] সপ্ত মহ্ষয়ঃ, পূর্বে চত্বারঃ, তথা মনবঃ ( চতুর্দশ ) ( এতে) 
মন্ভাবাঁঃ ( মদ্গতভাবনাঃ ) মানস! জাতাঃ, (মনসৈব ময়া এতে উৎপাদিতাঃ ) 
লোকে ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ ) যেষাং প্রজাঃ ( সম্তানাঃ ) | 

৪--৫ | স্বামিটা।- লোৌকমহেশ্বরতাং স্কুট়তি-_বুদ্ধিরিতি 
ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসাঁরবিবেকনৈপুণ্যং,  জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, 
অসন্মে।হো ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্টুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, 
দমো বাহ্যেক্রিয়সংষমঃ, শমোইন্তঃকরণসংষম:, স্থথমন্থকৃলসংবেদ- 
নীয্ং, দুঃখঞ্চ তদ্দিপরীতম্, ভব উদ্তবঃঃ অভাবস্তদ্িপরীতঃ, ভয়ং, 
ত্রাস; অভয়ং তদ্দিপরীতম্। অন্ত শ্রোকস্ত মত্ত এব ভবন্তী- 
ত্যুত্তরেণান্বযঃ। কিঞ্চ অহিধর্সেত। অভিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, 
সমতা রাগদেষাদিরাহিত্যং, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ; তুষ্টিদ্দৈবলবেন 
সম্তৌষঃ, তপঃ শারীবাদি বক্ষ)মাণং, দানং হ্টাষাঞ্জিতস্ত ধনাদেঃ 
সশপাত্রেই্পণং, যশ: সতকীর্তি:, অযশো দুক্ষীর্তিঃ: এতে বুদ্ধি- 
জ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবৃদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং 
মত্তঃ সকাশাদেব ভবস্তি ॥ 

৩1 স্বামিটা ।__কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি । সপ্ত মহর্ষয়ো তৃথ্বীদয়ঃ 
“সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চযং গতা” ইত্যাদিপুরাণপ্রসিদ্ধা- 

স্তেত্যোহপি পূর্বেহন্তে চত্বারো মহর্ষয্ঃ সনকাদয়ন্তথা মনবঃ 

৩। ধিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও দর্ববলোকের ইশ্বর বলিয়া জানেন ; 
তিনি জীবলোকে মোহবিরহিত ও পাঁপ হইতে বিমুক্ত হইয়া! থাকেন ॥ 

81৫ | বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সতা, দম, শম, হৃখ, ছুঃখ. ভব, 
€স্থিতি,) অভাব, ভয়, অভয়, অহিংস, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, ঘশঃ, অধশঃ : 
প্রানদিগের এই সফল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে ॥ 



দাশমোহ্ধ্যায়ঃ | ২৯১ 

৭। এতাং বিভূতিং ঘোগঞ্চ মম যো বেত তন্বতঃ | 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

৮ | অহং সর্ববস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে। 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধ! ভাবনমন্থিতাঃ ॥ 

41 [ অন্থয়ঃ] ঘঃ মম এতাং বিভৃতিং যোগং চ তত্বতঃ বেত্তি, ম অবি- 
কম্পেন ( নিঃসংশয়েন ) যোগেন বুজ্যতে অস্ত্র ন সংশয়ঃ ॥ 

৮ [ মম্বয়ত ] অহং সর্বশ্ত প্রভবঃ ( উৎ্পত্তিস্থীনং ) মত্তঃ সর্ববং প্রবর্তীতে, 
ইতি মতা বুধাঁঃ ভাবসমস্থিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) ( সন্তঃ ) মাং ভজন্তে ॥ 

স্বায়ভুবাদয়ো। মদ্ভাব। মদীযে। তাঁবঃ প্রভাবে যেষু তে হিরণ্য- 
গর্ভাত্মনো! মমৈব মনসঃ সন্রমাত্রাঙ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ-_ 
যেযামিতি। যেষীং ভৃগ্ৰাদীনাং জুনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাঙ্গণাছ্থা 
লোকে বদ্ধমান৷ যথাঁধথং পুনভ্রপৌভ্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্যাদি- 
রূপাশ্চ প্রজাঃ জাত বর্তন্তে ॥ 

৭।  স্বামিটী।-_ যথোক্তবিভূত)াদিতত্বজ্ঞানস্ত ফলমাহ-_- 
এগামিতি। এভাং ভূপ্বািলক্ষণাঁং মম বিভূতিং যোগঞ্ধেশ্ব্যলক্ষ ণং 
তত্বত্ে। যো বেত্বি স অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যৌগেন 
সম্যগ্রর্শনেন যুক্তে। তবতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ 

৮। স্বামিটী।-বথাচ বিভূতিযোগয়োজ্ঞণনে সম্যগজ্ঞানা- 
বাণ্ডিস্তদ্র্শয়তি-অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্বস্ত জগতঃ 
প্রভবো তৃগ্বাদিমন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ, মত্ত এব চ 

৬। পূর্বতন সনক সনন্দাদি চারিজন ও ভৃগ্ুপ্রভৃতি সাতজন মহষি এবং 
বাযস্বাদি চতুর্দশ মন্নু আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহার! এই লোক ও প্রজ। সৃষ্টি করিয়াছেন । 

৭। যিনি আমার এই বিভৃতি ও এরঙ্বধ্য সম্যক বিদিত হইয়াছেন ; তিনি 
সংশয়রহিত জান প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই ॥ 



২০২ শ্রীমন্তগবদগীত। | 

৯। মচ্চিতা মদগতপ্রাণ। বোধয়ন্তঃ পরম্পরমূ । 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ . 

১০। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্ববকমূ। 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মধমুপযান্তি তে ॥ 

*। [ অন্থয়ঃ] মচ্িন্তাঃ মদগতপ্রাণাঃ (বুধাঃ ) মাং পরম্পবং বৌধ্যন্তঃ 
'নিত্যং কথ্যস্তঃ চ তুষ্যন্তি রমস্তি চ। 

১০। [ অন্বয়ঃ ] সততযুক্তানাং শ্রীণ্তপূর্বকং (মাং) ভজতাং তেষাং তং 
বুদ্ধিযোগং (সম্যগ দর্শনবপং যোগং ) দদামি, যেন (বুদ্ধিযোগেন ) তে মাম্ উপ- 
যাস্তি (প্রাপ্নবস্তি ) ॥ 

অস্ত সর্বস্ত “বুদ্ধজ্ঞ ণনমসম্মেহ” ইত্য।দি সর্বং প্রবর্ততে, ইত্যেবং 
মত্বা' অববুধ্য বুধ বিবেকিদ্ধো ভাবসমন্থিতীঃ প্রীতিযুক্তা' মাং 
ভজস্তে ॥ 

৯। স্বামিটা_প্রীতিপূর্বকং ভজনমেবাহ__মচ্চি্তা ইতি। 
ময্যেব চিত্বং যেষাং তে মচ্চিন্তাঃ, মামেব গতা প্রাপ্তাঃ প্রাণ! 
ইন্দ্রিখাণি যেষাং তে মদগতপ্রাণাঃ মধ্যর্পিতজীবনা ইতি বা, 
এবন্ডৃতাস্তে বুধা অন্টোন্তং মাং হ্ায়েপেটতঃ এরত্যাদি প্রমাণৈর্ববোধ- 
রস্থে! বৃদ্ধা চ মাং কথয়স্তঃ সংকাঁত্তয়স্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অন্ু- 
মোদনেন তুষ্টিং যান্তি রমস্তি চ নিবুণতং বাস্তি ॥ 

১ স্বামিটা ।-_এবস্ভৃতান|ঞ্চ সম্যগজ্ঞানমহং দদ্দামীত্যাহ__ 
তেষামতি। এবং সততযুক্তানাং মধ্যাসক্চিত্তানাং প্রীতিপৃব্বকং 

৮। পণ্ডিতের আমাকে সকলের কারণ ও আম! হইডে সমস্ত প্রবন্ঠিত 
জানিয়! প্রীতমনে আমার অর্চন। করেন ॥ 

৯। তাহারা আমাতে মন ও প্র।ণ সমর্পণ করিয়। আমাকে বিদিত হন এবং 
আমার নাম কীর্তন করিয়৷ একান্ত সন্তোষ ও পরম শাস্তি লাভ করিয়। থাকেন ॥ 



দশমোইধ্যায়ঃ। ২০৩ 

১১। তেষাঁমেবানুকম্পার্থমহমজ্জানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মবভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ 

অর্জুন উবাচ-_ 
১২। পর্ং ব্রহ্ম পরং ধাঁম পবিত্রং পরমং ভবান্। 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ 
১৩। আহুস্তাধবষয়ঃ সর্বেব দেবধির্নারদক্তথা | 

অদিতো। দেবলে। ব্যাসঃ ব্বয়েব ব্রবীষি মে ॥ 
১১। [ অন্বয়ঃ] তেষাম্ অনুকম্পার্থম এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ ( অন্থঃ- 

কবণাশযস্থঃ) ( সন্) ভান্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তম: নাশয়ামি ॥ 
১২।১৩। [ অন্বযঃ ] অঞ্জুন উবাচ ,_ভবান্ পরং তরন্মা, পরং ধাম ( তেজঃ) 

পরমং পবিভ্রং চ। সর্ধ্বে খষবঃ দেবধিঃ নারদ: তথ| অজিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসং 

চ তাং শাহ্বতং পুকষং দিবাম্ (স্বপ্রকাশং ) আদিদেবম্ অজং বিভুং চ আহঃ (ত্বং) 
স্বযং চ মে ( মহাং) ব্রবীষি চ॥ 

' সতাং তং বুদ্ধিবপং যোৌগমুপাষং দদ[মি, তমিতি কম্? যেনো 
পাঁেন তে মদ্ধক্ত। মাং প্রাগ্ন,বস্তি ॥ 

১১ | স্বামিটী . _বুদ্ধিযোগং দত্বা চ তত্তান্তুভবপর্য্যস্থং তমা- 
বশ্বত্য অবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ_ _তেষামিতি ' তেষা- 
মন্তকম্পার্থমন্ুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জতং তম সংলাধাখ্যং নাশয়ামি,। 

কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমে। নাশয়ামীত্যত আহ-_-আত্ম- 
ভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তো স্থিত: সন্ ভাস্বতা বিশ্ফুরত! জ্ঞানলক্ষণেন 
দীপেন নাশয়ামি ॥ 

১*। আম সেই সমস্ত শ্রীতচিত্ত উপাসকর্দিগকে বুদ্ধি প্রদান করি, তাহার! 
তদ্দার৷ আমাকে প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । 

১১। আমি অনুকম্প' প্রদশন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে 
অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীন জ্ঞান্প্রদীপ দ্বার! অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকি 
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১৪ । সর্ববমেতদূতং মন্যে যম্মাং বদসি কেশব । 
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিছুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ 

১৪। [ অন্বয়ঃ ] হে কেশব ! মাং যৎ বসি, এতৎ সর্বম্ খতং ( সত্যং) 

মন্ঠে ছি (বস্মাৎ) হে ভগবন্। তে ( তব) ব্যক্তিং (আবির্ভাবং) দেবাঃ দানবাঃ 
চ নবিছুঃ (জানন্তি )॥ 

১২--১৩। ম্বামিটা ।_সংক্ষেপেণোক্তাং বিভৃতিং বিস্তরেণ 
জিজ্ঞান্র্তগবস্তং স্তবন্ অজ্জুন উবাঁচ-_পরং ব্রন্গেতি সপ্তভিঃ । পবং 
ব্রহ্দগ পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব, কুত ইত্যত 
আহ--যতঃ শাশ্বত নিত্যং পুকষং, তথা দিব্যং দ্যোতনীত্সকং 

সবয়হ্প্রকাশম্, আদিশ্চাঁসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ 
তথ। অজম্ অজল্মানং বিভূ্চ ব্যগুপকং ত্বামেবাহুঃ | কে ত ইত্যাহ-_ 
মাহুরিতি । খষয়ো! ভূথ্বাদয়ঃ সর্ধ্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ 
দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি ॥ 

১৪ । স্বামিটা ।-__ভতে। মমেদানীণ ত্বদীয়েশ্বর্যেইসম্ভাবন! নিবৃ- 
ত্েত্যাহ-_ সর্বমেতদিতি । এতড্তবানেব পরং ব্রন্মেত্যাদি সর্ধমূপি 
তং সত্যং মন্টে, যন্মীং প্রতি ত্বং কণয়সি “ন মে বিছুঃ স্থরগণীঠ” 
ইত্যাদি, তদ্রপি সত্যমেব মন্তে ইত্যাহ_-নহীতি। হে ভগবংস্তব 
ব্যক্তি দেবা ন বিছুঃ অন্মদস্থগ্রহার্থমিঘমভিব্যক্তিরিতি ন 
জানস্তি, দাঁনবাশ্চ অশ্মন্নিগ্রহ্ার্থমিতি ন বিভবেবেতি ॥ 

শা ৮ শাশিসপিপাতী পাসপপস্পী শপ ০ 

১২১৩। অজ্ঞুন কহিলেন -__হে বাসুদেব! তুমি পরম ব্রহ্ম পরম ধাঁম, পরম 
পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, জন্মহীন ও সব্বব্যাপক ; খধিগণ, দেবহি 
নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যানদেব_ ইহারা সকলেই তোমাকে উক্তব্প কহিয় 
পাকেন এবং তুমিও আপনাকে এরূপ নির্দেশ করিলে ॥ 

১৪। হে কেশব! এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তদ্ধিষয়ে অণুমাত্রও 

সন্দেহ করি না) হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেছই তোমাকে সম্যক 
অবগত নন ॥ 

সপ পপ টাটা আীস্প শী পেশী ৮৮ শীট হে 
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১৫। স্বয়মেবাত্মনাতানং বেখ ত্বং পুরুবোত্তম | 

ভূতভাবন ভূতেশ দ্েবদেব জগৎপতে ॥ 
১৬। বক্ত মর্হস্তশেষেণ দিব্য হ্যাত্মবিভূতয়ঃ | 

যাভিবর্বভৃতিভিলেকানিমাংস্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি। 

১৫। | অন্বয়ঃ ] হে পুরুষোত্তম! ভূতভাবন ! ভূতেশ! দেবদেব ! 

জগৎপতে ! ত্বং হ্বয়ম্ এব আম্মন! আত্মানং বেখ ( জানীষে ) ॥ 

১৬। [ অহ্থয়ঃ] মাভিঃ বিভৃতিভিঃ ( আত্মনো মাহাজ্যবিস্তরৈঃ ) ত্বম্ উমাঁন 

£লীকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, ( তাঃ) দিব্যা; আত্মবিভূতয়ঃ অশেমেণ বক্তন অশনি ॥ 

১৫। স্বামিটা।__কিং তহি স্বুয়মিতি। স্বর়মেব ত্বমাত্মানং 
বেখ জানাদি নান্তঃ তদপ্যাত্সনা স্বেনেব বেখ ন সাধনাস্তরেণ। 
অত্যাদরেণ বনুধা সম্বোধয়তি-__হে পুকষোত্তম | পুকষৌত্বমত্তে 
হেতুগর্ভপম্বোধনাঁনি হে ভূতভাবন। ভূতোতপাদক । ভূতানামীশ । 
।পযুস্তঃ 1 দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব। প্রকাশক 1 জগৎপতে 
বিশ্বপালক | ॥ 

১৬| স্বাঁমিটা ।--যন্মাত্তবাঁভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবা- 
দযস্তত্মাদ্বক্র,নর্সীতি। যা 'আ।ত্মনস্তব দিব্যা অত্যভূতা বিভৃতযস্তাঃ 
সর্ধাঁঃ বক্ত,ষ ত্বমেবাহ্সি যোগ্যোইসি, যাভিরিতি বিভূতীনাং 
বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ 

১৫। হে পুকধষোত্তম! হে ভূতেশ! হে জগতৎপতে ! হে দেবদেব! হে 

কূতভীবন। তুমি আপনিই আপনাকে অবগত হইতেছ ॥ 
১৬। তুমি যে সমস্ত ফিভূতি দ্বার এই লোক সমুদঘ ব্যাপ্ত কবিয়৷ রহিয়াছ, 

গক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্রূপে কীর্তন কর। 
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১৭। কথং বিদ্ামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিন্তয়ন্। 
কেধু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহদি ভগবন্ময়। ॥ 

১৮। বিস্তরেণাত্মবনে। যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন। ; 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শুণুতো নাস্তি মেহম্থৃতম্ ॥ 

ভ্রীভগবান্ুবাচ-_ 

% | হস্ত তে কথয়িষ্ণাম দিব্য হ্যাক্মবিভূতয়ঃ | 
প্রাধানাতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরম্ত মে ॥ 

১৭। [অন্বয়ঃ] হে যোগিন্! সদ (ত্বাং) পরিচিন্তযন্ অহং কথ: তব 
বিদ্যা” ( জানীয়াং ) ভগবন্ | ময়! কেণু কেবু ভাবেবু চ (ত্বং) চিন্ত্যঃ অসি ॥ 

১৮। [অন্বয়ঃ] হে জনার্দন ! আত্মনঃ যোগং বিভৃভিং চ বিস্তরেণ ভূথঃ 
কথয় হি, (যতঃ) অমৃতং শ্ণতঃ মে ঠিমম) তৃপ্তিঃ ন অস্তি ॥ 

১৯ [ অশ্বয়ং ] প্রীভগবান্ উবাচ, হস্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! দিব্যা; আত্মবিভূতযঃ 
প্রীধান্ততঃ তে কথবিষ্যামি (যন্মীৎ) মে (মম) বিস্তরম্ত (বিভূতিবিস্তবস্থয ) 
অন্তঃ ন অস্তি॥ 

১৭। স্বামিটা ।__কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে_-কথমিতি 
দ্বাত্যাম। হে যোগিন্! কথং কৈর্বিতৃতিভেদৈঃ সদা পরি- 
চিন্তয়ননহং ত্বাং বিগ্ভাং জানীযাং, বিভৃতিভেদেন চিন্তেযোহপি তব 
কেধু কেষু পদার্থেষু ময়! চিন্তনীয়োইসি ॥ 

১৮।  স্বামিটী ।--তদেবং বহিমুখেহপি চিচত্ত তত্র তত্র 
বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথ! ভবেত্থ। বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ__ 
বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সব্বজ্ঞত্বসর্ধবশক্তিত্বাদিলক্ষণং 
যোগৈশ্রধযং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়. যতস্তব বাক্যমমৃতবূপং 
শরগতে। মম তৃত্তিরলং বুদ্ধিনন্তি ॥ 

১৭। হে যোগিন্! আমি কিরপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয। অবগত 
হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্ত। করিব | 
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২০। অহ্াত্া! গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ 

২১। আঁদিত্যানামহং বিষুজে যাতিষাং রবিরংশুমান্। 
মরীচিম্রুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ 

২*। [ অন্থয়ঃ] হে গুড়াকেশ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা অহং ভূতানাম্ 
আদিঃ (জন্ম) মধ্যম ( স্থিতিঃ) অস্তঃ ( প্রলয়ঃ) চ অহম্ এব ॥ 

২১। |[ অন্য়ঃ ] অহম্ আদিত্যানাং (মধ্যে ) বিঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান 
রষিঃ, মকতাং..( বাযূনীং ) মরীচিঃ, অহং নক্ষত্রাণাং শশী অস্মি॥ 

১৯। ন্বামিটী।_-এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবান্থবাচ-__হাস্তেতি | 
হস্তেত্যন্থুকম্পাসম্বোধনে, দিব্য! যা মভিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্ঠেন তৃত্যং 
কথযিষ্যামি, যতোইবাস্তরস্ত বিভূন্চিবিস্তরস্ত মদীয়ন্তান্তে নাস্তি, 
অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিছর্ণরিষ্যামি ॥ 

২০। স্বামিটা ।_-তত্র প্রথমমৈশ্বরং বপং কথয়তি--অহমিতি। 
হে গুড়াকেশ ! সর্বেষাং ভূতানামাশয়েঘস্তঃকরণেষু সর্বজ্ঞত্বাদি- 
গুণৈনিয়স্তত্বেনাবস্থিত: পরমাস্মাহম্, আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ 
সংহারঃ, সর্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থ | 

২১। স্বামিটা।--ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি-_-আদিত্যানামিতি 
যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশীদিত্যানাং মধ্যে বিষু্- 

১৮। এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তরে আপনার খশ্ব্ধা ও বিভূতি কীর্তন কর, 
তোমাব অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়। কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ॥ 

১৯। আীভগবান্ কহিলেন-_হে কুরুপ্রে্ঠ ! আমার বিভৃতির ইয়ত্তা নাই : 
অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি সকল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

২০। হে জিতনিদ্র, আমি আত্মা ও সফল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান 

কবিতেছি. আমিই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ 
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২২। বেদানাং সামবেদোহম্মি দেবানামম্মি বাসবঃ। 
ইক্িয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামন্মি চেতনা ॥ 

২৩। রুদ্রোণাং শঙ্করশ্চাম্মি বিভেশে! যক্ষরক্ষপামূ। 
বদুনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ 

২২1 [অন্বয়ঃ] (অহং) বেদানাং সামবেদঃ অন্মি, দেবানাং বাসবঃ (ইন্ত্রুঃ), 
অন্মি, উক্ভ্রিষধাণাং মনঃ চ আশ্সি, ভূতানাং চেতনা ( জ্ঞানশকিঃ ) অস্মি ॥ 

২৩। [ অন্বযঃ ] অহং রুদ্রাণাং শঙ্করঃ অন্মি, ষক্ষরক্ষলাং বিত্তেশঃ ( কুবেরঃ ) 

অন্মি, বনুনাং পাবকঃ অস্মি, শিখবিণাং ( পর্ব তানাং মধ্যে ) মেক অন্মি ॥ 

ব্বামনোৌহহং, জোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে আংশুমান্ বিশ্বব্যাপি- 
রশ্শিযুক্তো ববিঃ সুধ্যোহহং, মকতাং দেবপিশেষাণাং [বায়ুনাং] মধ্যে 
মবীচিনধমাহমন্মি, যদ্ব। সপ্ত প্াকদগণা। বান্নবস্তেষাঁং মধ্যে, তে চ 
আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরানহঃ উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ ইতি 
মক্দ্গণাঃ | নক্ষত্রীণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্। অত্র “চাদিত্যানামহং 
বিষণরিত্যাদিষু প্রীযঘ়শো নিধীবণে ষটী, [ কচিচ্চ 'ভূতানামন্তি 
চেতনে'ত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী ] তচ্চ তত্ব দর্শয়িষ্যামঃ | বিষুরিত্যা- 
দি্ববতারেঘপি প্রভাবাঁতিশয়মাত্রবিবক্ষষ! বিভূতিত্বং নিগ্িগ্রতে। 
অতঃ পরঞ্চাধ্যায়ন্ত স্পষ্টার্থত্বেংপি কচিৎ কিঞ্চিদ্যাখ্য/স্তাঁমঃ ॥ 

২২। স্বামিটা ।--বেদানামিতি | বাপব ইন্দ্রঃ, ভূতানাং সন্ব- 
ন্বিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমশ্যি ॥ 

২৩। স্বামিটা।__রুদ্রাণামিতি। রক্ষপামপি ক্র রত্বাদি- 
সাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দেশঃ। তেষাং মধ্যে বিস্তেশঃ 

২১। আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিম গুলীর মধ্যে সমুজ্ছল সুর্য, 
মর্দগণের মধ্যে মরীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ॥ 

২২। আমি চারিবেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্ত, উল্জরিয়সমুদয়ের 
মধ্যে মন ও ভূতগ্গণের সম্বন্ধে চৈতন্য ॥ 
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২৪ | পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিমৃ। 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরনামস্মি সাগরঃ ॥ 

২৫। মহ্ষাঁণাং ভূগুরহং গিরামন্য্যেকমক্ষরম. | 
যন্কানাং জপযজ্জঞোহস্যমি স্থাবরাণাং হিমালয়? ॥ 

২৪। [ অন্থবঃ] হে পার্থ ! মাং পুরোধনাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি, অহং 
সেনানীনাং ক্বন্দঃ, সরলাং ( জলাশযানাং ) সাগর অন্মি ॥ 

২৫। [ অন্বয়ঃ] অহং মহষাণাং ভৃগ্ঃ, গিরাম্ ( বাঁক্যানাং ) একম্ অক্ষরম্ 
€ ওঙ্কারং ) অন্মি, ষক্জানাং জপবজ্ঞঃ : তথ! ) স্থাবরাণাং হিমালযঃ অশ্মি 

কুবেরোহস্মি, পাঁলকোইগ্রিঃ, শিখবিণাং শিখরলভীমুচ্ছি ত।7।ং 
মধ্যে মেক || 

২৪ । স্বামিটা ।--পুরৌধসাঁমিঞত | পুরোধসাং মধ্যে (ব- 
পুরোহিতত্বানুখ্যং বুহস্প'তং মাঁং বিদ্ধি, সেনানীনাং সেনীপতীনাং 
মধ্যে দ্েবসেন।পতিঃ স্কন্দোহহম।ম্ম, সরসাং স্তিবজল।শয়ানাং মধো 

সমুক্রোইস্সি ॥ 

২৫। স্বামিটা |_-মহুষীণামিতি | গিরাং বচাং পদাঝ্মিকাঁনাং 
মধ্যে একমক্ষরমোক্কারাধ্যং পদম্। যজ্ঞানীং শ্রোতন্মারভানাং মধ্যে 
জপবূপো যজ্জেহহুমস্যি ॥ 

২৩। আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধো কুবের, বস্থগণ্ৰে 

মধ্যে পাবক ও শর্বতমধ্ো হমেরু ॥ 

২৪। হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণেব মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয! 

গানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কান্তিকেয ও জলাশয়লকলের মধ্যে সাগর ॥ 

২৫। আমি মহধিগণেৰ মধো তৃপ্ত, বাক্যসকলের মধ্যে ওকার, ষজ্ঞগণের 

মধ্যে জপযজ্জ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ 

১৪--গী 
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২৬। অশ্বর্থঃ সর্বরৃক্ষাণাং দেবধাঁণাঞ্চ নারদ । 
গন্ধর্ববাণাীং চিত্ররথঃ গিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ 

২৭। উচ্চৈঃশ্রবপমশ্বানাং বিদ্ধি মামম্বতোগ্তবয,। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাঁং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ 

২৮। আয়ুধানামহং বজ্বং ধেনুনামন্মি কামধুক্। 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্গ$ সর্ণাণামস্মি বান্থকিঃ ॥ 

২৬। [ অন্থয়ঃ ] ( অহং) সর্বববৃক্ষাণাম্ অহ্বথ৫, দেবষাঁণাং নারদ:, গন্ধর্বাণাং 
চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ চ ( অশ্মি) ॥ 

২৭। [ অন্বয়ঃ] অস্বানাম্ ( মধ্যে) অমুভোভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাম্ 
এরাবতং, নরাণাঁং নরাধিপং চ মাং বিদ্ধি ॥ 

২৮। [ অন্থঘঃ ] আঘযধানাম্ ( মধ্যে) অহং ব5", ধেনূনাং কামধুকু অস্মি, 
অহং প্রজনঃ (উৎপভ্তিহেতুঃ ) কন্দপ&জ অশ্গি, সর্পাণাং বাস্ুকিঃ অস্মি ॥ 

২৬। স্বামিটা ।__আশ্বথ ইতি । দে? এস সন্তে। যে মন্ত্রদর্শনেন 
খষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোহনম্মি, সিদ্ধানামূৎপভ্তিত এবা ধি- 
গতপরমার্থতত্বাণাং মধ্যে কপিলাখে/ মুনিবন্মি ॥ 

২৭। স্বামিটা |_ উচ্চৈঃশ্রবসমিতি | অমুতার্থং ক্ষীরোদধি- 
মথনাছুডূতম্ উচ্চৈঃবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতো্ব- 
মিত্যেতদৈরাবতেইপি সম্বধ্যতে, নবা(ধপং রাজানং মাং বিদ্ধি |! 

২৮। স্বামিটী_আধুধানামিতি। আযুধানাং মধ্যে বজ্ুং, 
কামান্ দোগ্ধাতি কামধুকূ। এ্রজনঃ গ্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দপ্পঃ 
কাঁমোহম্মি, ন কেবলসস্তোগম।ত্রপ্রধাঁনঃ কামো মদ্বিভৃতিরশাস্ত্রীয়- 
ত্বাৎ! সর্পাণাং সবিষাণাং রাঁজ বাস্তুকিবস্মি | 

পেশি লস শশসাশাী শীত টি সপ এ 

২৬। আমি বৃক্ষনমূহের মধ্যে অশ্থ, দেবষিগণেব মধ্যে নারদ, গন্ধবর্বগণের 
মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধসমুদয়ের মধো মহামুনি কপিল ॥ 

২৭ আমি অশ্বগণমধ্যে অমৃতমগ্থনে।ভঁহ উচ্চৈ2শ্রবা, মাতঙ্গমধ্যে ধরাবত, 
মনুষ্যমধ্যে রাজা, 
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২৯ | অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাঁদমামহমৃ। 
পিতৃণামর্ধ্যম। চান্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ 

৩০ । প্রহলাদশ্চান্সি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহমূ । 
সগণাঞ্চ মবগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ 

২৯। [ অন্বযঃ ] নাগাঁনাম্ (নর্ণাণাং) অনন্তঃ খান, (তথ) যাদসাং 

( জলজন্ত,নাং মধ্যে) বকণঃ (অশ্মি), পিত পাম অযামা চ অস্মি, সংযমতাঁং 

( নিষমং কুর্রবতাং) যম? ( অস্মি) ॥ 

৩*। [ অন্থযঃ ] দৈত্যানাং চ ( মধ্যে) প্র্লাদঃ অস্মি, কলয়তাম্ ( বশী- 

কুর্বতাং মধ্যে) অহং কাল; মস্মি, সুগাণাম্ জহ” মুগেক্স; পক্ষিণীং বেনতেষ। 

( গকডঃ ) চ ( অহম্) ॥ 

গু 

২৯। স্বামিটী|__গনম্ত হতি। নাগানাং নির্বিষাণ।ং রাজা 
অনন্তঃ শেষোহন্মি, াদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজ। বরুণোহস্মি, 
পিতৃণাং রাজা অধ্যমান্মি, সংযমতাং নিষমং কুর্বতাং মধ্যে 
ষমোহন্বি ॥ 

৩০।  স্বামিটা।--প্রহলাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্বতাং 
গণবতাং বা মধ্যে কাঁলোইহহমন্মিঃ মৃগেন্দ্রঃ দিংহঃ, পক্ষিণাং মধ্যে 
গকড়োহুন্মি ॥ 
শপ সপ লি 

২৮। আমি আযুধমধ্যে বহু ও (ধনুগণমধ্যে কামধেনু, আমি পুত্রোৎপন্তিহেতু 

কন্দর্প, আমিই সবিষ ভূজঙ্গমধ্ বাস্ুকি | 

২৯। আমি নিবিষ ভুজঙ্গগণেব মধ্যে অনন্ত, জলচব সকলেৰ মধ্যে বক৭, 

পিতৃগণের মধ্যে অধ্যম। ও নিষমিশণেব মধো সংযম ॥ 

৩০ | আমি পৈভাগণেব মধো গ্রচ্নাদ, গণনাকারীদিগেব মধ্যে কাল) প৮- 

গাণেব মধ্যে সিংহ) পক্ষিগণেব মধো গকড় ॥ 



২১২ শ্রীমপ্তগবদগীতা। 

৩১ | পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহমৃ। 
ঝষাণাং মকরশ্চ।ম্মি আোতসামম্মি জাহ্নবী ॥ 

৩২ । সর্গণাম'দ্িরস্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমজ্ভুন | 
অধ্যাম্সবিগ্য। বিদ্যানাং বাদ: প্রবদতামহম্ ॥ 

৩১। [অন্থয়ঃ] অহং পবতাং (বেগবতাং মধ্যে) পবন:, (তথা) শন্ত্রভৃতাং রামঃ 

অশ্মি, ঝষাণাং ( মৎ্ম্তানাং ) মকরঃ অশ্মি, স্বোতনাং জীহৃবী অস্মি॥ 
৩২। [ অনযঃ ] হে অর্জুন । সর্গাণাম্ (২ষ্টবন্ত,নাং) আদিঃ, অন্তঃ, মধাং 

চ অহ্ম্ এব, বিছ্বানাম্ অধ্যাত্মবিচ্যা, প্রবদতা" (বাদিনা") চ অহং বাদ? ॥ 

৩১। স্বামিটী।পবন ইতি। পবতাং পাবরিতুণ।ং খেগ- 
বতাং বা মধ্যে বাঁযুরহমশ্যি, শঙ্ত্রভৃতাং বীবাণাং রাষে। দাশবাথঃ বদ্ধ 
পরশুরামঃ, ঝষাণাং মত্স্তাঁনীং মধ্যে মকরনামা মতস্তজাতাবশেষঃ 
[তাম!ঙগল2, অহং আৌতস।ং প্রবাভোদকাঁনাং মধ্যে ভাগীবথা ॥ 

৩২। স্বামিটী।_ সর্গণাঁমি,ত। স্যজযন্ত ভতি সর্গা আঁকাশা- 
দয়স্তেষামাদিরন্তণ্চ মধ্যঞচবাহন্, “অভমাদিশ্চ নপ্যঞ্চেত্যত্র স্্ট্যাদি- 
কর্তৃত্বং পারমৈশ্বধ্যমুক্তম, আত্র তে স্থষ্টাস্থিতি গ্রলয়৷ মদ্িভূতিত্বেন 
ধ্যেব! ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্ম বিগ্ভা, আত্মবিষ্তা। প্রবদতাং 
বাদিনাং সন্বন্ধিন্তো বাদজল্পবিতগ্ডাখ্যাস্তি্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং 

মধ্যে বাদোহহং ত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতন্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে, 
পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈদূষ্যতে স জন্মে নাম) যত্র ত্বেকঃ 
স্বপক্ষং স্থীপয়তি, [ অন্তস্ত ছলগজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দুষয়তি ন 
তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি ] সা বিতণ্ডা নাম কথা, তত্র জল্গাখ 2৩ 
বিজিগীষমাণযবোর্বাদিনৌঃ শাক্তপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্ব বাত- 
রাগয়োঃ শিষ্যাচার্ধ্যযোরন্যয়োর্ববা তত্বনিৰপণফলঃ, অতোহসৌ 
শ্রেষটত্বান্মদ্বিভূতি রত্যর্থ: ॥ 

৩১। আমি বেগর্শ:লীদিগের মধ্যে পবন, শন্্ধারীদিগের মধ্যে রাম, মংস্যগণের 
মধ্যে মকর ও আোতন্বতীসমূহের মধ্যে জাহুবী ॥ 
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৩৩। অক্ষরাণামকারোহন্মি ছন্থঃ সামাসিকস্ত চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহ্হং বিশ্বতোমুখঃ ॥ 

৩৭। স্ৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্ । 
কীর্তিঃ শ্রীর্ববাক্ চ নারীণাং ম্ৃতিন্মেধা ধ্ৃতিঃ ক্ষম! | 

৩৩। [ অন্থয়ঃ ] অক্ষবাণাম্( অহং) অকারঃ অম্মি, সামাসিকস্ত (সমাস- 
সমহন্ত ) চ ছবন্মঃ ( অস্মি), অহম্ এব অক্ষঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা ॥ 

৩৪। | অন্বয়ঃ] অহং সর্ববহরত মৃত্যুই, তবিষ়াহীম্ উদ্বঃ, নারীণাঁং কী, 
শী?, বাক, ম্মৃতিঃ, মেধা, ক্ষমা চ ( সপ্ত দেবতাবপাঃ স্বিয় অহম্ এব ) । 

5৩ | স্বামিটী।--অক্ষরাণামিতি । 'অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে 
অকাবোইম্মি তস্ত সব্ববাস্ময়ন্তেন শ্রে্ঠন্বাং, তথাচ শ্রুতিঃ,._ 

“আকারে! বৈ সব্ব। বাক সৈষা স্পশ্বেম্মভিব্বযজ্যমানা বহবী নানাবপ] 
তবতীস্তি স্তষত ইতি শৈষ্ট্যম্। সামাসিকস্ত সমাসসমৃহস্ত মধো 
দন্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোহম্মি, উভয়পদ প্রধানত্বেন শেষ্ত্বাং 

অক্ষষঃ প্রবাহৰপঃ কালোইহমম্মি “কালঃ কলয়তামহ”মিত্যত্রীয়ু- 
গণনাত্মকঃ সংবতসবশতাদাযুঃস্বপঃ কাল উত্তঃ, সচ তক্মিন্নায়ুষি 
ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাআআকোহক্ষষঃ কাল উচ্যতে ইতি 
বিশেষঃ। কর্মফলব্ধাতৃণীং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্বকর্- 
ফলবিধাতাহ মিত্যর্থঃ ॥ 

৩৪। স্বামিটা | মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মন্যে সর্বহুরে! 
মৃত্যুরহং ভবিষাতাং ভাঁবিকল্যাণানাং [ কল্পানীং | প্রাণিনামুদ্তবো- 
ইভুাদয়োহহং, নারীণাং মধ্যে কীত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ 

৩২। হে অজ্জুন! আমি সৃষ্ট পদার্থসকলের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য, 
বিগ্ভাকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, আমি বাদিগণের বাদ ॥ 

৩৩। আমি অক্ষরসকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে হ্বন্ব, আমি অনস্ত কাঁল 
এবং সর্ববতোমুখ বিধাত। ॥ 



২১৪ শ্রীমদ্তগবদগীত | 

৩৫ | বুহৎসাঁম তথ? সান্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসীমহুম্ । 
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমুতুনাং কুস্্রমীকরহ ॥ 

৩৬ | দু[তং ছলয়তা মন্মি তেজস্তেজব্বিনামহম্ । 
জয়োহল্মি বাবসায়োহুস্মি সত্তবং সত্ববতামহম্ ॥ 

৩৫1 [ অন্বযঃ] মহং সাম্ীং বৃহৎ্সাম তথা ছন্দসাম্ অহং গাযত্রী, মাঁসানাঁং 
মার্গশীষঃ, খতৃনাং কুম্থমাকবঃ ( বসন্তঃ) চ (অহম্ অস্মি )। 

৩৬। [ অন্বযঃ ] অহং ছলয়তাং ( বঞ্চকানাং) দত, (তথা) তেজস্সিনাং 

তেজ? অশ্মি, অহং (জৈব্রীণীং) জযঃ অশ্মি, ( বাবপাষিনীং ) ব্যবসাযঃ ( উদ্ভামঃ) 
অস্মি, সত্তববতা" সত্বম্ অস্মি 

স্ত্রিযোহহং, যাসামাভাসমাত্রযোগেণ প্রাণিনঃ শ্লাঘা] ভবস্তীতি তা: 
কীত্যাদ্যাঃ স্িয়ে। মদ্বিভূতয়ঃ ॥ 

৩৫| স্বামিটা।_-বৃহদিতি। “ত্বাং ইন্দ্র ত্বামিদ্ধি ] হবামহ+ 
ইত্যন্তাং খচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ্রঃ অর্কেশ্বরত্বেন 
স্তরত ইতি শ্ৈষ্ট্যং দর্শিতং, ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রীণাং মধ্যে গায়ত্রী- 
মন্ত্রোংহং দ্বিজত্বাপাদকখেন পোমাহরণেন চ শ্রেষটত্বাৎ। কুন্মা- 
করো বসন্তঃ ॥ 

৩৬। স্বামিটা।_দুযতমিতি। ছলরতামনোন্তবঞ্চনপরাণাং 
সম্বন্ধি দাতমন্মি, তেজন্থিনাং প্রভাববত।ং তেজঃ প্রভাবোংন্মি, 
জেভ্ণাং জয়োহন্মি, ব্যবসারিনামুগ্ধমবতাং ব্যবসায় উদ্ভমোহস্মি, 
সন্ববতাং সাত্বিকানাং সত্বমহম্ ॥ 

৩৪ | আমি সর্ববসংহারক মৃত্যু, অভ্যু্য়লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, 
আমি নারীগণের মধ্যে কীন্ডি, শ্রী, বাক্য, ম্বৃতি, মেধা, ধুতি ও ক্ষমা ॥ 

৩৫। আমি সাঁমবেদের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রমধ্যে গায়ত্রী, 
মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, খতুর মধ্যে বসস্ত ॥ 

৩৬। আমি প্রতারক্দিগের দাত, তেজস্বীদিগের তেজ, আমি জয়শীলদিগের 
জয, ব্যবসায়ীদিগের অধ্যবনাঁয় এবং সত্ববান্দিগের সত্ব ॥ 
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৩৭ | বুষ্ীনাং বাঁন্ছদেবেহম্মি পাঁগুবানাং ধনগ্তীয়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাঁপঃ কবীনামুশন [নাঃ] কবিঃ।॥ 

৬৮। দণ্ড দময়তামন্মি নীতিরম্মি জিগীষতাম্। 
মৌনং চৈবান্মি গুহাঁনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ 

৩৯। যচ্চাপি সর্ববভূতান।ং বীজং তদহমজ্ভন | 
ন তদস্তি বিনা যু স্তাম্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ 

৩৭। [ অন্বয়ঃ ] অহং বৃষীনাং বাস্দেবঃ। পাওবানাং ধনগ্রষঃ, মুনীনাং 
ব্যাস, কবীনাম্ উশন। কবি; ( শুক্রঃ) অন্মি॥ 

৩৮। [ অন্বযঃ ] অহং দমঘতাঁ” দণ্ড অস্মি, জিগীষতাঁং (জেতুমিচ্ছতাঁ) নীতিঃ 
অশ্মি, গুহানাং ( গোঁপাঁনীং ) মৌনম্ এব চ অস্মি, জ্ঞানবতাং জ্ঞানম্ (অস্মি) ॥ 

৩৯। [ অন্বযঃ] হে অভ্ঞ্রন। ষৎ চ সর্বভূতানাঁং বীজং তৎ অহম্ এব, 
ময়! বিন! যৎ স্তাৎ তৎ চবাচরং ভূতং ন আস্ত ॥ 

৩৭। স্বামিটী1__বুষ্তীনামিতি। বাস্সুদেবে। যোহহং ত্বামুপ- 
দিশীমি ধনঞয়ন্ত্রমেব মদ্িভূতিঃ, মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদ- 
ব্যাসোহশ্মি, কবীনাং কাব্যদর্শিনামুশন। নাম কিঃ শুক্রঃ ॥ 

৩৮। স্বামিটা ।-দণ্ড ইতি। দময়তাং দমন কর্তৃ ণাং সম্বন্ধী 
দণ্ডোইস্মি, যেনীসংষতা অপি সংযতা ভবস্তি স দণ্ডে। মদ্বিভূতিঃ। 
জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিণী সামাছ্যপায়ৰপ। নীতিরশ্মি, গুহ্ানাং 
গোপ্যানাং গোঁপনহেতুমৌ নিমধচনমহমস্মি, নহি তৃষ্তীংস্থিতন্তাভি- 
প্রায়! জ্ঞায়তে, জ্ঞানবতাং তত্বজ্ঞানিনাং যদ্ জ্ঞানং তদহমদ্মি॥ 

৩৯। স্বামিটী|--যচ্চাগীতি। যদ্দপি সর্বভূতানাং বীজং 

৩৭। আমি বৃষ্িবংশীয়দিগের মধ্যে বাশ্ুদেব, পাগবগণের মধ্যে ধনগ্রয়, 
সুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশন। ॥ 

৩৮। আমি শাসনকর্তীদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্যবিষয়ের 

যধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান | 
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৪০। নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ । 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বরবস্তরো ময়! ॥ 

৪১। যদ্ যদ্ধিভূতিমৎ সত্বং শ্ীমদুর্জিতমেব বা। 
তত্দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশমভ্তবমূ ॥ 

৪*। [ অন্বযঃ ]হে পরন্তপ! মম দিবানাং বিতৃতিনাম্ অস্তঃ ন অস্তি, 
এষ তু বিভৃতেঃ বিস্তরঃ ময়! উদ্দেশত: (সংক্ষেপহঃ প্রোক্তঃ | 

৪১। [ অন্বযঃ | বিভৃতিমত শ্রীমৎ্থ উজ্জিত" যৎ ঘৎ মন্ত্র, তৎ তৎ এব মম 
হচেজোইংশসম্থবম্ অৰগচ্ছ ( জানীহি )। 

প্ররোহকাবণং তদহং, তর হেতুঃ_ ময়! বিনা যত স্তাদ্ভুনেৎ তচ্চরা- 

চরং ভূতং নান্ত্যেবেতি ॥ 

৪০। স্বামিটা ।__প্ররুবণার্থমুপসংহবতি-_নান্তোহস্তীতি । 
অনন্তত্বাদ্িভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বন্তুং ন শক্যান্তে, এষ তু 
বিভৃতেবিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ 

৪১। স্বামিটা।--পুনশ্চ সাকাজ্জং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন 
কথয়তি_বদ্ যতি । বিভূতিমদৈত্বধ্যুক্তং শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্, 
উর্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদদন! গুণেনাতিশয়িতং যদ যৎ সত্বং 
বস্তমাত্রং ভবেতৃত্দেব মম তেজসঃ প্রভাবস্তাংশেন সম্ভৃতম্ 
অবগচ্ছ জানীহি ॥ 
সস আস পপ পা 

০ 

৩৯। হে অজ্জন! আমিই সকল ভূতের বীজ, চরাচরগণেব মধ্যে এমন বস্তু 
নাই যাহা আমার দ্বার! হয় নাই অর্থাৎ এই চরাচর ভূত আম! হইতে স্বতন্ত্র নয় ॥ 

৪*। হেপরস্তপ। আমার দিবা বিভৃতির ইয়ন্ত। নাই, আমি এই বিভৃতির 
বিস্তার সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম ॥ 

৪১। বস্ততঃ যে যে বন্ত পষ্ব্ধ্যযুক্ত *ভ্রীম ও প্রভাববলসম্পন্ন, সেই সমস্তই 
আমার প্রভাবের অংশ দ্বার! সম্তৃত হইয়াছে ॥ 
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৪২। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিৰং কৎস্মমেকাংশেন স্থিতো জগ । 
ইতি শ্রী- বিভতিযোগে! নাম দশমোহধ্যাযঃ ॥ ১০ ॥ 

৪২ | [ অঙ্বযঃ ] অথব! হে ভঙ্ভুন । এতেন বন্ন। জ্ঞাতেন কিম্, অহম্ ইদম্ 
তব জগৎ একা ংশেন ঝিষ্টভ্য (ধৃত্বা ) স্থিতঃ ॥ 

৪৯। স্বমিটা।--অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন 
সব্দত্র সম [ মদ্ | দৃষ্টিমেব কুর্বিত্যাহ_-অথবেতি। বহুনা পৃথগ 
জ্ঞাতেন কিং তব কাধ্যং, ষম্মীদিদং সব্বং জগদে কাংশেনৈকদেশ- 
মাত্রেণ বিষ্টত্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্যতিরিক্তং 
কিঞ্চিদস্তি “পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানী”তি শ্রুতেঃ ॥ 

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহিধ ব&ত সত্যপি । 
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দিশমেইব্রবীৎ || 

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতায়াং স্বামিককতটাকায়াং দশমোহইধ্যায়ঃ ॥১০ 

৪২। হে ধনপ্রয়! এক্ষণে আমাব বিভৃতির বিষয় পৃথকরপে তোমার 
জানিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি একাংশ দ্বার৷ এই বিশ্বংসারে ব্যাপ্ত হইয়। 
অবস্থান কবিতেছি ॥ ১* 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ 
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অজ্জন উবাঁচ-- 

১। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধাত্মনংজ্ভিতমৃ | 
য্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মৌহোহয়ং বিগতো মম ॥ 

২। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশে! ময়া । 
ততঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাক্সামপি চাব্যয়মূ ॥ 

১। [ অন্বয়ঃ ] অজ্জুন উবাঁচ,__মদনুগ্রহীয় পবমং গুহাম্ অধ্যাত্সংজ্ভিতং যৎ 
কঃ ত্বয়। উক্তং ডেন মম অয়ং মোহঃ বিগত: | 

২। [অন্বয়: ] হে কমলপত্রাক্ষ] ত্বন্তঃ ( তবৎসকাঁশাৎ ) ভূতানাং ভবা প্যয়ৌ 
( সষ্ট প্রলযৌ ) ময। বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, অব্যয়ং মাহাত্মাম্ অপি চ (শ্রুতং) ॥ 

১। স্বামিটা।-_“বিভূতের্কেভবং প্রোচ্য কপয়া পরয়। হরিঃ। 
দিরৃক্ষোবজ্জুনিস্তাথ বিশ্বজপম শরৎ |” পুর্ব্বাধায়ান্তে “বিষ্টভ্যাহমিদং 
কংসমেকাংশেন স্থিতো আ্গশ্দিতি বিশ্বাত্মকং পরমেশ্বরবপমুপ' 
ক্ষিপ্ত, তদদিদৃক্ষুঃ পুর্বোক্রমভিনন্দনক্জুন উবাঁচ-__মননুগ্রহায়েতি 
চতুর্ভিঃ । মদনুগ্রহায় শৌকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাক্খনিষ্ঠং গুহ্যং 
গোপ্যমপি অধ্যাত্মনংজ্ঞিতমাত্মীনাত্ম বিবেক বিষ়ং যত্তবয়োক্তং বচঃ 
পআশৌচ্যানন্বশোচত্ত্র” মিত্যাদি যষ্ঠাধ্যায়প্ধ্যস্তং যদ্বাকাং, তেন 
মমাযং মোহঃ__অহং হস্ত', এতে হন্তত্ত ইত্যাদিলক্ষণভ্রমে! বিগতো 
বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্তৃত্বান্ভভাবোক্তেঃ ॥ 

২। স্বামিটী।_+কিঞ্চ ভবেতি। ভৃতানাং ভবাপ্যয়ৌ স্থষ্টি- 
প্রলয়ৌ ত্বত্ত; সঙ্কাশীদেব তনত ইতি শ্রুতৌ ময়া, “অহং কৃতমন্ত 
জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথে "্ত্যাদো বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ | কমলম্ত 
পত্রে ইব স্থৃপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্ত তব হে কমলপত্রাক্ষ ! 

১। অর্জুন কহিলেন__তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক যে পরম 
গুহা আত্ম! ও দেহপ্রভৃতির বিঘয় কীর্তন করিলে, তন্বারা আমার (আমি হস্তা, 
ইহারা মৎকর্তৃক হত হইতেছে এইরূপ ) মোহ দূর হইল ॥ 
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৩। এবমেতদ্ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | 

দ্র মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ 
৪। মন্যসে যদি তচ্ছকাং ময়! দ্রেষ্ট মিতি প্রভো 

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মান মব্যয়ম্ ॥ 
৪। [ আন্বযঃ ] হে প্রভো 1 যদি তৎ (বূপং) মযা! জরষ্টং শক্যম্ ইতি মন্যসে, 

ততঃ হে যৌগেশ্বর | ত্বং মে ( মহ্যং) অবায়ম্ (নিত্যং ) আআন? দর্শয ॥ 
১। [ হানযঃ ] হে পবমেশ্বর । যষ্ী তুম আত্মীনম্ আথ (ব্রবীষি) এতৎ এবং 

(হগাপি) হে পুকষোত্তম ! তব এশ্ববং বপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ॥ 

নাহীকআ্্যমপি চীব্যযম্ অক্ষয়ং এতং বিশ্বস্থষ্্যাদিকর্তৃত্বেপি সর্বব- 
[পবন্তত্বেংপি শুভাশুভকন্্মকাবধিতৃত্বেই পি বন্ধমোক্ষীদিবিচিত্রফল- 
দাঁতৃত্বেহপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গো দ।সীন্টা দিলক্ষণমপরিমিতং 
মচ্বঞ্চ শ্রুতম্ “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তান্তে মামবুদ্ধয” ইতি, “মরা 
১তমিদং সর্ব”মিতি, “নচ মাং তানি কর্মীণীশ্ভি, “সমোহহং সর্বব- 
ভূতেঘি” ত্যাদদিনা চ, অতন্বৎপরতন্ত্ত্বাদপি জীবানামহং কর্তে- 
হ্যাদিঃ মদীয়ো মৌহে! বিগত ইতি ভাঁবঃ ॥ 

৩। স্বামিটী। কিঞ্চ এবমেতদিতি। “তবাপ্যয়ৌ হি 
ভূতীনা”মিত্যাদি ময়। শ্রুতং যথ চেদানীমাআীনং ত্বমাথ পকিষ্ট 
ভ্যাহমিদং কৎমমেকাংশেন শ্থিতো! জগ৮দিত্যেবং কথয়সি | হে 
পরমেশ্বব 1! এতদেবমেব অন্রাপ্যবিশ্বাসে! মম নান্তি, তথাপি হে 
পুকষোত্তম ! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বধ্যশক্তিবীর্্যাদিভিঃ সম্পন্নং তন্দ্রপং 
কৌতৃহলাদহং দ্রষ্ট মিচ্ছামি ॥ 

৪, স্বামিটী। নচাহং দ্রই,মিচ্ছামী ত্যেতাবতৈব ত্বয়। তত্রপং 
২। হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং 

তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম ॥ 
৩। হে পরমেশ্বর! তুমি তোমার শিক রূপের বিষয় যেরূপ কীর্তন করিলে, 

াহ। এ প্রকারই বটে ; আঁমি তাহা সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি ॥ 



২২০ শ্রীমস্তগবদগীত!। | 

শ্ীভগবান্ুবাচ-_ 

৫| পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহতঅ্শঃ। | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ 

৬। পশ্যাদ্ত্যান্ বসুন্ রুদ্রোনশ্বিনৌ মরুতস্তথা । 
বহুনাদুষটপুর্ব্বাণি পশ্যাশ্চ্যযাণি ভারত ॥ 

৫। [ অন্বয়ঃ] গ্ী'ভগবান্ উবাচ__হে পার্থ। “ম দিব্যানি নানাবিধানি 
নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশহ অথ সহম্রশঃ কপাণি পণ্য ॥ 

৬। [ অন্বযঃ ] হে ভাবত ! আদিত্যান্, বসুন, কড্রীন, অশ্িনে' তগ! মক; 
পশ্ঠ (এবং) বহুনি অদষ্টপূর্ববাণি আশ্চ্য্যাণি পশ্য ॥ 

দর্শযিতব্যং কিং তহি_মন্তস ইতি | যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বব ' 
ময়াজ্জনেন তদ্রপং দরষ্টং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তি তদ্রুপং 
পবমাত্মমনমব্যয়ং 'নত্যং মম দর্শয় ॥ 

৫| স্বামিটা।__-এবং গ্রার্থতঃ সন্নতান্ভুতং বপং দর্শয়িষান 
সাবধানে! ভব ইত্যেবমজ্জুনমন্ডিমুখীকরোতি-_ ই; ভগবান্রবাচ-_ 
পশ্তেতি চতুর্ভিঃ | বপশ্তৈকস্বেপি নানাবিধত্বদ্রপাণীতি বনুবচনম্। 
নানাবিধানি অপরিমিতানি অনেকগ্রকাবাঁণি দিব্যান্তলৌকিকাঁনি 
মম বপাণি পশ্ত, বর্ণাঃ শুক্লরুষ্ঠাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবরবসন্নিবেশ- 
বিশেষীঃ, নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানীবর্ণা- 
কৃতীনি চ॥ 

৬। স্বামিটী। তান্ঠেবাহ-__পণ্তেতি । আদিত্যাঁদীন্ মম দেহে 

৪। হে প্রভো! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহ! দর্শন করিবার সম্যক 
উপযুক্ত বিবেচন! করিয়া! খাঁক, তাহা হইলে হে ধোগেশ্বর ! সেই অবায় বপ 
আমাকে প্রদর্শন করাও ॥ 

৫ । জ্রীভগবান্ কহিলেন,__হে পার্থ! তুমি আমার নান! বর্ণ ও নান! প্রকার 
আকারবিশিষ্ট দিব্য শত শত সহস্র সহম্ব বাপ প্রত্যক্ষ কর ॥ 
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৭। উচ্ৈকস্থং জগৎ কৃত্্নং পশ্যাগ্য সচরাচরমূ | 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ ,মিচ্ছসি ॥ 

৮। ন তু মাং শক্যসে দ্র মনেনৈব স্বচক্ষুষা। 
দিব্যং দদাঁমি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরযূ ॥ 

৭। [অথয়ঃ] হে গুডাকেশ ! ইহ (অন্মিন) মম (দেহে ) একন্তং (একত্র 
স্থিতং ) কৃত্স্ং সচরাঁচরং জগৎ অন্ৎ চ যত দরষ্ম্ ইচ্ছসি (তৎ) অদ্য পগ্ঠ ॥ 

৮। [ অন্ধয়ঃ ] আনেন স্বচম্মুষা (প্রাকৃতনঘনেন) এব তু মাং দ্র্টং ন শক]সে, 
( মতঃ) তে (তুভাং) দিব্যং (জ্ঞানাগ্রকং) চঙ্গুঃ দাম, মে শ্বব ঘোগং 
( অঘটনঘটনসা মর্থাং ) গণ্য ॥ 

পগ্ঠ, মকত একোনপঞ্চাশদ্দে হাবশেষান্, দৃষ্টপুর্বাণি ত্বথা 
চান্যেন বা! পুর্ববমদুষ্টীন বপাণি, আশ্চদ্যাণাত্যদ্ভূত।ন ॥ 

৭] স্বাঁমটা| 1কঞ্চ ইহৈকশ্থমিতভি | তত্র তত্র পকিভ্রমৃতা। 
বর্যকে।টিতিরপি দ্রইঅশক্যং কৃতক্নঘপি চরাচরসহিতং জগদিচা,স্মন্ 
ম্ম দেছেহবয়বপেটিকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পণ্ঠ, যচ্চা্জজ্জগদীশ্রর- 
ভূতং কারণস্বৰপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজযাঁদিকঞ্চ 
যচ্চ যদপ্যন্তদ দ্র,মিচ্ছসি তৎ সর্ববং পশ্ঠ ॥ 

৮ স্বামিটা।-_যদু ক্তমজ্ঞুনেন প্মন্তসে যদ্দি তচ্ছক্য” মিতি 
তত্রাহ_ন তু মামিতি। অনেনৈধ তু স্বায়েন চর্মচক্ষুষা মাং দরষ্টং 
ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোহংহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানা- 
স্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদযাম, মশৈশ্বরমসাধাবণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটন- 
সামথ্যং পন্ত ॥ 

৬ 1 হে ভারত ! আমার কলেবরে আদিত্য, বন, কড্র ও মকদগ্ণ, অশ্বিনী- 
হনয়দ্বব এবং অদৃষ্পূর্বব অতাশ্চধ্য বহৃতর বস্তদকল দেখ ॥ 

৭| হে গুড়াকেশ! যদ আমার দেহে সচবাচর বিশ্ব এবং অন্য কিছু অব- 
লোৌকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। 

৮। কিন্তু তুমি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমীর রূপ প্রত্যক্ম করিতে সমর্থ হইবে না. 



২২২ শ্রীমত্তুগবদগীতা | 

সঞ্জয় উবাচ-_ 

৯। এবমুক্তু। ততে! রাজন্ মহাযোগেশ্বরে! হরি ॥ 
দর্শয়ামান পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরমূ ॥ 

১০1 অনেকবক্ত,নয়নমনেকান্ভূতদর্শনম্ | 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্যতায়ুধ্ ॥ 

১১। দিব্যমালান্বরধরং দব্যগন্ধান্ুলেপনয্ 
সর্ববাশ্চধ্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ 

৯। [ অন্থয়ঃ ] সগ্াঘ উবাচ ,__হে বাজন্!। (হে ধৃতরাষূ্ী ৷) মহাযোগেশ্ববং 

হরিঃ এবম্ উক্ত ততঃ পার্থায পবমণ্ ধশ্বরং বং দশয়ামাস ॥ 
১০১১ । [ অন্বয়ঃ ] অনেকবভৃ,নয়নম্ অনেকাঁভুতদশনম্ অনেক দিব্যাভরণ 

দিব্যানেকোছ্যতাযুধং দিব্যমাল্যান্ষ্বধরং দিব্যগন্ধান্বলেপনং সর্ববাশ্চধ্যমযং দেবম 
অনস্তং বিশ্বতৌমুখম্ (সর্ববতোমুখং সর্ধভূতাত্মত্বাৎ ) ( রূপং দর্শযাঁমাস ) ॥ 

৯। স্বামিটা ।--এবমুক্ত। তগবানজ্জুনায স্ববূপং দর্শিতবী-স্তচ্চ 
বপং দৃষ্টাজ্জুনঃ শ্রীকষ্চং বিজ্ঞা।পতবানিতীষমর্থং ষড়.ভিঃ শ্োকৈ- 
ধূ'তরাষ্ট্ং প্রতি সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ডেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্। 
মহাঁংশ্চাসৌ যেগেশ্বরশ্চ হরিঃ পবমৈশ্বরং বপং দর্শিতবান ॥ 

১০১১ স্ব/মিটী-_-কথন্তৃতং তদিত্যত্রাহ__অনেকবক্ত,নয়ন- 
মিতি | 'আনেকানি বক্ত।ণি নয়নানি চ যন্সিংস্তৎ অনেকেষামন্তুতানাং 
দর্শনং যন্মিংস্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণা।ন যন্মিংত্তৎ, দিব্যান্তনে- 
কানি উদ্ভতানি আবুধানি বন্বিংস্তৎ। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি 

অতএব আমি ভৌমীকে দিবা চন্তুঃ প্রদান কবিতেছি, তুমি তদ্ধীবা আমা" 
অসাধাবণ অঘটনঘটনসামর্থা অবলোকন কর ॥ 

৯। জআগ্রয় কহিলেন_হে রাঁজন্| মহাযোগেশব (নারায়ণ মহান এবং 
যোগেগ্রব আর্মাৎ যোশা 7৮1 থক) ২ এগন্ধণ বলবা ভইসন পার্ধক প?ঃ 
প্রশিক কপ প্রদশন কবাইলেন ॥ 



একাদশোহধ্যায়ঃ | ২২৩ 

১২। দিবি সূর্য্যসহত্রস্ত ভবেদ্ যুগপুখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী না স্তান্তাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ 

১! তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎসং প্রবিভক্তমনেকধা | 
অপশ্যদেবদেব্স্য শরীরে পাগুবন্তদা ॥ 

১২। [ অন্বয়ঃ ] যদি দিবি হু্যসহত্রস্ত ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একদ। ) উিত! 
ভবেন্ (তদ।) সা তম্য মহাত্মনঃ (ভগবতঃ) ভানঃ ( প্রভায়াঃ) সদৃশী স্তাৎ * ॥ 

১৩। [ অন্বয়ঃ ] তদা পাঁওবঃ তত্র দেবদেবস্ত শরীরে অনেকধ! প্রবিভত্বং 
কৃত্মন্নং জগৎ এককস্ম্ অপশ্ঠৎ ॥ 

মাল্যান্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ, তথা দিব্যো। গন্ধো। যন্ত তাদুশমন্ত- 
লেপ নং যস্ত তৎ, জর্ব।শ্চধ্যমঘমনেকীশ্্যপ্রায়ং, দেবং দেযোতনাত্ম- 
কম্, অনস্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্বতো মুখানি যন্মিংস্তৎ ॥ 

১২। স্বামিটী।--বিশ্ববপদীপ্তেশ্লিরুপমত্বমাহ-_দিবি হুষ্যেতি | 
দিবি আকাশে কৃ্যসত্রস্ত যুগপছুখিতন্ত যদি যুগপছুখিতা৷ ভাঃ 
প্রভা ভবেত্তহি স! তদা মহাত্মনে। বিশ্বরূপস্ত ভাদঃ প্রভায়াঃ 
কথঞ্চিৎ সদৃশী স্তাৎ অন্তোপম] নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ তথাভৃতং বপং 
দর্শয়ামীসেতি পুর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ 

১৩। স্বামিটা।_ততঃ কিং বুত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ-_ তত্রেতি। 
অনেকধ' গ্রবিভত্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎম্নং জগৎ দেবদেবস্ত 
শরীরে তদবয়বন্বেন একত্র ব্যবস্থিতং তদ পাওবঃ অঞ্জুনঃ অপস্ঠৎ। 

১০ । (তাহ!) বহু মুখ ও বু নয়নসম্পন, নানা অদ্ভুতদর্শন, দিব দিব্যালঙ্কারে 
অলঙ্কৃত, দিব্যাযুধধারী ॥ 

১১। তাহ! দিব্য মাল্য ও বসনে পরিশোভিত, দিব্যগন্ধচর্চিত, সর্ধবা্চর্যযময়, 
প্রভাশালী, অন্ত এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট |) 

১২। যদ্দি নভোমণ্ডলে এককালে সহশ্ত সয্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহার 
তৎকালীন তেজঃপুপ্রের উপম হইতে পারে।। 

পেশ সী শশা সিসিক শীট 

, অসম্থাবিতাতুপগমার্থো যদি-শবদঃ, সত জছন্দো নিশ্যয়ার্থ:। 
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১৪ | ততঃ স বিম্ময়াবিষ্টে। হৃন্টরোম। ধনপীয়ঃ | 
প্রণম্য শিরম। দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ 

অজ্জন উবাচ _ | 

১৫। পশ্টযামি দেবাংস্তব দেব দেহে 
সর্ববাংস্তথা ভূতাবশেষসঙ্ঘ।ন্। 
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ- 
মুষাংশ্চ সর্ববানুরগাংন্চ দিব্যান্ ॥ 

১৪1 [অন্য ] ততঃ সঃ ধনগ্রঘঃ বিশ্মধাবিষ্টঃ জঈবোম। (বোমাঞ্চিত১ । (সন্) 

দবং শিরস। প্রণমা কৃত।গলিঃ [ সন্ ] অভাষত। 
১৫। [ অন্বয়ঃ ] অর্জুন উবাচ,'""হে দেব | তব দেহে সর্ববান দেবান্, তথা 

ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ দিব্যান্ খষীন্ সব্র্বান্ উরগান্ (সর্পান্) চ, ঈশং কমলাসনস্থ: 

ব্হ্মাণং চ পন্যামি ॥ 

১৪ । স্বামিটা ।_ এবং দুষ্ট (কং কৃশবানিত্যআহ-_-ভত তি | 
ততে। দর্শনীনভ্তরং বিন্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হষ্টঝোম। হৃষ্টানি 
উৎপুলকিতানি রোমাণি যন্ত স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিবসা 
প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃত হস্তে তুত্বা অভাষত উত্তবান্॥ 

১৫। স্বামিটা |_-ভাষণমেবাঁহ__পশ্তামীতি সপুদশভিঃ। হে 
দেব! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্ঠামি তথ! সর্ববান্ ভূত- 
বিশেষাণাং জরায়ুজাগুজাদীনাং সঙ্ঘাংশ্চ তথা দিব্যান্ খষীন্ 
বশিষ্ঠাদীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা তেষাং দেবাদীনামীশং 

১৩॥ ধনগ্রয় তাহার দেহে বন্ুপ্রকারে বিভক্ত সমগ্র বিশ্ব একস্থানস্থিত নিরীক্ষণ 

করিলেন ॥ 

১৪। অনন্তর অজ্ঞুন অতিশয় বিম্মিত ও পুলকিত হ্ইয়৷ কৃতীঞ্জলিপু টে 
কে নমন্কার করিয। কহিলেন ॥| 
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১৬1 অনেকবাহুদরবক্ত, নেত্রং 

পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনস্তরূপমৃ । 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 

১৭। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমন্তম্ । 

১৬। [ অন্বয়ঃ ] হে বিশ্বেশ্বব । বিশ্বরূপ । অনেকবাঁতদবধভ নেত্র অনন্ভনপ* 

স্বাং সর্বতঃ পগ্ঠামি, তব পুনঃ ন আন্তম্ (অবসানং) ন নধাং ( মধ নী দ্ধাযাঃ 

€কাট্যোরভ্তরম্) ন আদি ( মূল” ) পগ্ঠামি ॥ 

স্বামিনং ব্রন্মাণঞ্চ, কথস্তৃতং ? কমলাসনস্থং পুথিবীপন্নকর্ণিকায়া* 
মবৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, ষদ্ধ। স্রন্নাভিপন্মাসন স্থৃমিতি * ॥ 

১এ। স্বামিটী। কিঞ্চ অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্ত তাদশং 
হ্বাং পশ্ঠামি, অনস্তানি বপাণি যস্ত তং ত্বাং সব্বতঃ পশ্য্মি, তব ছু 
মন্তং মধ্যমা দ্চ ন পশ্ঠামি সর্বগতত্বাৎ॥ 

১৫। অজ্ঞন কহিলেন-__হে দেব। আমি তোমাব দেহে সমস্ত দেবত। 

জবাযূজ ও আওজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাননস্থিত ভগবান ব্রহ্মা এবং দিবা মতষি 

ও সর্পগণ অবলোকন কবিতেচ্ছি ॥ 

১৬। হে বিশ্বেশ্বব। [হ বিশ্বরপ ! জাঁমি ভোঁমাব বন্তভব বাল, উদ্ব, 

বন্ত, ও নেত্রসম্পন্ন অনভ্ত বপ নিবীক্ষণ করিলীম ; কিন্তু ইহার আদি, তত্ত ও 

মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ 

। ভঁতবিশেষসজ্ঘাতেষু দেবানামন্তর্ভীবেইপি পৃথকৃকরণমু্কৃষ্টতবাৎ, ব্রহ্মণ£ 

সর্ববদেবাতত্বেইপি তেভ্যো। ভেদকথনং তদ্রৎপাঁদকতাদিতি | 

১৫-_গী 
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পশ্ঠামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তা- 
দ্বীগ্তানলার্কছাতিম প্রমেয়ঘ্ ॥ 

১৮ । ত্বমক্ষরং পরমং বেদ্িতব্যং | 
ত্মস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানমূ । 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধশ্মগোপ্ত। 
ননাতনস্ত্রং প্ুকরুষো মতে মে ॥ 

১৭ [ অন্বয়; ] কিরীটিনং গদিনং চদক্রণং 5 নব্বতঃ দীপ্তিমস্তং তেজোরাশি, 
হুনিরীক্ষ্যং দীপ্তখনল।কছ্যতিম্ অপ্রমেষণ ( অশক্যপবিচ্ছেদ্ং) চ ত্বাং সমস্তাৎ 
( র্বতঃ) পশ্যামি ॥ 

১৮। [ অন্বযঃ ] ত্বম্ অক্ষব” পরম“ (বর্গ) (মুমুক্ষভিঃ ) বেদিতব্যং, ত্বম্ 
নস্য বিশ্বস্ত পর নিধান ( আশ্রযঃ) ত্বন্ বায, শাঙ্বতধর্মাগোপ্ত। (সনাতন- 
ধর্মপালকঃ ) ত্বং সনাতনঃ ( চিরস্তন ) পুকধঃ মে মতঃ ॥ 

১৭। স্বামিটা ।__কিঞ্চ কিরীটিন'মতি। কিরীটিনং মুকুট- 
বন্তং গদিনং গদাবস্তং চক্রণং চক্রবস্তং সর্বতে! দীপ্তিমস্তং 
তেজঃপুঞ্জৰপং তথ| ছুনিরীক্ষাং দ্র্ট,»শক্যং ; তত্র হেতুঃ- দীপু - 
রনলার্কয়োছুতিরিব দ্ুতির্যস্ত তম্ ভতএব অপ্রমেবম্ এবভ্ভঁত ইতি 
নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্ঠামি | 

১৮। স্বামিটা ।--ষন্মাদেবং তবাতক্যমৈশ্ব্যং তন্মাত্বমিতি । 
ত্বমেব অক্ষবং পবমং ব্রহ্ম । কথভূতং ? বেদি তব্যং মুমুক্ষুতি জ্ঞণতব্যং, 
ত্বমেবাস্ত বিশ্বশ্ত পবং নিধানং নিধীয়তেংম্মিন্নিতি নিধানং 
প্রকুষ্টাশ্রয়ঃ, মত এব ত্বমব্যযো নিত্যঃ, শাশ্বতস্ত নিত্যন্ত ধর্ম 
গোপ্তা পালকঃ সনাতিনশ্চিরস্তনঃ পুকষে! মতে, মে মম সন্মতোইহসি ॥ 

১৭। আমি তোমাকে কিরীটধাবী গদ| ও চক্রনিশিষ্ট নকল দিকে তেজঃ- 

পুপ্নশালী, প্রদীপ্ত হতীশন ও সুধ্যেব দীপ্িব ন্তাঁষ দীপ্রিদুক্ত নিতান্ত ছুরনিরীক্ষ্য এব, 
অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ 
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১৯। অনাদিমধ্যান্তমন্তবীর্য্য- 
মনভ্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ | 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহু তাশবক্তং 
স্বতেজস। বিশ্বমিদং তপস্তমূ ॥ 

২০। গ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 
ব্যাণ্ুং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ। 
দৃষ্টীভূতং রূপমুগ্রং তবেদং 
লোকক্রয়ং প্রব্যখিতং মহাস্মন্ ॥ 

১*। [অন্থযঃ] অনার্দিমধ্যান্তমূ অনস্তবীর্যযম্ অনস্তবাছং শশি্ষ্যনেত্র: 
দীপুভতাশবন্ত,ং + স্বতৈজস। উদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পগ্ঠামি ॥ 

২*। [ অন্থয়ঃ ] হে মহাত্সন! দ্যাবাপৃপিব্যোঃ ইদম্ অন্তর ( আকাশং ) 
একেন ত্বয়। হি (নিশ্চিতং) ব্যাপ্তং, তথ| সর্ববাঃ দিশঃ ( ব্যাপ্তাঃ) তব অদ্ভুতম্ 
ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট1 লোকত্রয়ং প্রব্যথিজং পশ্ঠামি ॥ 

১৯। স্বামিটা।--কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম উৎপত্তি- 
স্থিতিলর়র'হতম্ অনস্তং বীধ্যং প্রভাবো যস্ত তম্ অনস্তবাহুম্ 
অনস্তা বাহবে। যন্ত তং, শশিক্ধ্যৌ নেত্রে যস্ত তাদশং পশ্তামি, 
তথ! দীপ্তো হুতাশোহপ্িববক্তেষু যস্ত তম্ স্বতেজস। ইদং বিশ্বং 
তপস্তং সম্তীপযস্তং পশ্ঠামি ॥ 

১৮। তুমি নিত্য, পবমত্রক্গ, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, শাশ্বতধর্শবরক্ষক 
ও সনাতন পুরুষ ॥ 

১৯। তুমি উৎপত্তিস্থিতিসংহীবরহিত, অনস্তবীষ্য, হুতীশন তোমার মুখমণ্ডলে 
সতত প্রদীপ্ত হইতেছেন, চন্দ্রশ্য্য তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই 
বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ ॥ 

হুতমশ্রীতীতি ভতাশোহগ্রিঃ, দাপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চেতি দীপ্তহৃতাশ:, ন 
বন্তং যন্তেতি বিগ্রহঃ। 



২২৮ শ্ীমদ্তুগবদগীতা।। 

২১। অমী হি ত্বাং স্থুরসঙ্ঘ। বিশন্তি 
কেচিন্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি | 
্বস্তীত্যুক্ত1 মহর্ধিসিদ্ধপঙ্ঘঃ 
স্তবস্তি ত্বং স্ততিভিঃ পুলা ভিঃ ॥ 

২২। কুদ্রোদিত্যা বলবো যে চ সাধা! 
বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোক্সপাশ্চ | 

২১। [ অন্বযঃ] অমী স্বনভ্নাঃ (দেবসমৃহাঃ ) হি তাং বিশস্তি, কেচিৎ 
ভীতীঃ প্রাঙ্জলয়ঃ (সত্তঃ) গুণস্তি (স্তবস্তি) মহরষিসিদ্ধসজ্বাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত 
পুক্ষলীভিঃ ( উৎকুষ্টীভিঃ ) স্ততিভিঃ ত্বাং স্বস্তি | 

১০। স্বীমিট ।-কিঞ্চ গাবাপুথিব্যোবিতি ছ্ালাপৃথিবো।- 
রিদমন্তবমন্তরীক্ষং ত্বযৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ স্ব ব্যাপ্তাঁও 
অদ্ভুতমদৃষ্পূর্বং ত্বদীযমিদমুগ্রং”বূপং দুষ্ট লোকবরর়ং প্রব্যথি মঠি- 
ভীতং পশ্যামীতি পর্বস্তৈবানুষঙগঃ ॥ 

১১। স্বামিটা|-__কিঞ্চ ভমী হীতঠি *। মী সুরসজ্বা ভীতাঃ 
সন্তত্বাং বিশস্তি শরণং 'প্রবিশস্তি তেষাং মপ্যে কেচিদতিভীত। 
দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পরট করঘুগলা: সন্ত্ো গণস্তি জয জয রক্ষ বক্ষেতি 
প্রার্থয়ন্তে | স্পষ্টমহ্ৎ ॥ 

২০। হে মহাত্মন্! ভুমি একাকী হউলেও স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং 
দিক্সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া বহিযাঁছ, তোমাৰ এই অদ্ভুত উপ্রমুর্থ দর্শন কবিয়। লোকত্রহ 
ভীত হইতেছে ॥ 

২১। এই সকল সুরগণ শহ্বিভমনে ভৌমার শরণাপন্ন হইতেছেন ; কে 
কেহ বা “আমাদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ 
ও মহষিগণ 'স্বন্তি' বলিয়া তোমার স্মতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ 

।ং ভগবস্তং পাঁওবজয়মৈকাস্তিকং দর্যন্তং পশ্যন্নজ্্রনোহব্রবীদমী হীতি 
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গন্ধর্ববযক্ষান্থরসিদ্ধনংঘ! 
বাঁক্ষন্তে ত্বাং বিম্মিতাশ্চৈব সর্বের্ব ॥ 

২৩। রূপং মহত্তে বহুবক্ত নেত্রং 
মহাবাহো বহুবাহ্রুপাদম্। 
বছুদরং বহুদংগ্টাকরালং 
দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ 

২২। [অন্বযঃ] কাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে ( বিশ্বেদেবাঁঃ) 
অশ্বিনী মরুতঃ চ উন্মপাঃ ( পিতরঃ ) গন্ধররবষক্ষানুবসিদ্ধলংঘাঃ নার্ধঘ এব বিশ্মিতা 
(সন্তঃ) ত্বাং বীক্ষস্তে ॥ 

২৩। [ অন্বযঃ ] হে মহাবাহে! ! বভবক্ত,নেত্রং বনুবাহ্রুপার্দং বহুদরং বহু- 
দংক্টাকরালং তে মহৎ রূপং দুর্গ 1 লৌকাঃ প্রব্য্িতাঃ, অহং তথ! (প্রবাথিতঃ) ॥ 

২২' স্বামিটা।__-কিঞ্চ কডেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ 
বসবশ্চ যে চ সাধ্য নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ অশ্বিনৌ দেঝৌ 
মকতে। মকদগণাশ্চ উদ্মাণং পিবস্তীতুযম্মপাঃ পিতরঃ| “উ্মভাগ! 
হি পিতর” ইতি শ্রুতেঃ | স্বৃতিশ্--“ষাবদুষ্জং ভবেদননং তাবদশ্বস্তি 
বাগ ষতাঃ। তাবন্নাশ্নস্তি পিতরো! যাবন্োক্ত1 হবিগু নাঃ ॥* গন্ধর্বাশ্চ 
যক্ষাশ্চ অন্থরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ পিদ্ধসজ্ঘাং সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ 
সর্বব এব বিশ্মিতাঃ সন্ত: ত্বাং বীক্ষত্ত ইত্যন্বযঃ ॥ 

২৩। স্বামিটা।_কিঞ্চ বপমিতি। হে মহাঁবাহো।! মহদতযু- 
হ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট+ লোকাঃ সর্কে প্রব্যঘিতাঁ অতিভীতাঃ, 
তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোহম্মি। কীদৃশং বপং দৃষ্ট1? বহন বজ্তাণি 
নেত্রীণি চ যন্মিংস্তৎ, বহবে। বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যশ্মিন্ তত, বহুন্থ্য 
দরাণি যশ্মিংস্তৎ বহ্বীতির্দংপ্রাভিঃ করালং বিকৃতং [বৌদ্রম] ইত্যর্থঃ ॥ 

২২। রুদ্র, আদিত্য, বহু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধ, ষক্ষ। অনুর, বিশবেদেব, 

সিদ্ধগণ ও অঙ্বিনীকুমারছয়-_সকলেই বিস্মিত হইয়া তমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ 



২৩৩ শ্রীমত্তগবদগীত| | 

২৪। নভঃস্পৃশং দীপ্তমনে ন্বর্ণং 
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রযূ । 
দৃ্ট। হি তাং প্রব্যখিতান্তরাত্মা 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥ 

১৫| দংট্রাকরালানি চ তে মুখানি 
দৃপ্টেব কালানলসম্পিভানি। 

২৪। [ অন্বয়ঃ ] হে বিষে । নভঃংস্গৃশং (আকাশব্যাপিনং ) দীপ্তমু অনেক- 

বর্ণ, ব্যাত্বাননং (বিকৃতমুখং ) দীপ্তবিশীলনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট। প্রব্যতিতান্তরাক। 

অহং পরতিং (ধৈষ্যং ) শমং ( মনন্তষ্টিং ) চ ন বিন্দীমি (অহং ন শ্রভে) হি॥ 

২৪। স্বামিটা।_ন কেনলং ভীতোহহমেতাবদেব অপি তু 
নভঃস্পূশমিতি। নভঃ স্পূশতীতি নভঃম্পৃকৃ তম্ অন্তবীক্ষব্যাপিন- 
মিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজোযুক্তং, অনেকে বর্ণা যন্ত তম্ অনেকবর্ণং, 
ব্যান্তানি বিকৃতাঁনি আননানি যস্ত তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি 
যস্ত তম্, এবভ্ৃতং হি ত্বাং দৃষ্টী। প্রব্যথিতোইস্তরাত্মা মনো যন্থয 
সোহ্হং ধৃতিং ধেষ্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ 

২৩। হে মহাবাহো! আমি এবং এই সমস্ত লোক, বন্ধ নয়ন ও অনেক 

মুখবিশিষ্ট, বছ বাঁ বু উক ও বভ চরণনংযুক্ত, অনেক উদরপবিশোভিত ও বন্চ 

দস্তবিশিষ্টু অতএব করাল ভয়ঙ্কর তৃদীয় আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত 

হইতেছি ॥ 

২৪। হেবিকঝেো! আমি তোমার নভোমণ্লম্পশ' বহুবর্ণসম্পন্ন, বিকৃতানন, 

[িশীললোচন ও অতি প্রদীপ্ত মুর্তি সন্দশন করি! কোপত্রমেই ধৈর্য্য ও শাস্তি 

শীভ করিতে সমর্থ হইতেছি না; আমার অন্তুঃকরণ বিচলিত হইতেছে ॥ 
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দিশো ন জানে ন লভে চ শন্ম 
প্রসীদ দেবেশ জগন্িবাঁস ॥ 

২৬। অমী চ ত্বাং ধুতরাষ্টরস্য পুত্রাঃ 
সর্ব্ব সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ | 
ভীক্ষো ভ্রোণঃ সুতপুত্রস্তথাসৌ 
সহাম্মদীয়ৈরপি যৌধমুখ্যেঃ ॥ 

২৭। বক্তাণি তে ত্বরমাণ। বিশস্তি 
দংট্ট(করালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্ছিলগ্র। দশনান্তরেষু 
সংদৃশ্যান্তে চণিতৈরুর্তীমাদগৈঃ | 

২৫। [ অন্বয়ঃ ] হে দেবেশ! দংষ্টাকবালানি (দশনবিকৃতাঁনি ) কাঁলানল- 
ন্নিভানি (প্রলয়কা লীনা গ্লিসদৃশানি) তে যুখানি দুষ্ট এব (অহং) দিশঃ ন জানে, 
শর্ম (হুখং ) চ ন লভে, হে জগনিবাস | প্রসীদ ( প্রসন্নো ভব )॥ 

২৬।২৭। [ অন্বয়ঃ ] অবনিপালসজ্ঘৈঃ (রাজনমৃহ্ইেঃ ) সহ অমী চ ধৃতরাষট্ন্ত 
সর্বেবে এব পুত্রাঃ, তথ| ভীগ্ঃ, ড্রোণঃ, অনসৌ হতপুত্রঃ ( কর্ণ; ) চ অন্মদীয়েঃ 
যোধমুখ্যেঃ ( যোদ্ধ,প্রধানৈঃ ধৃষ্হাক্াদিভি ) সহ ত্বরমাণাঃ (ধাবস্তঃ) তে দ্র" 
করালানি ভয়ানকানি বক্তণণি (মুখানি ) বিশস্তি, কেচিৎ চুণিতৈঃ উত্তমা্সৈ: 
( শিরৌভিঃ ) ( বিশিষ্টাঃ) দশনাস্তবেবু সংঘৃত্তন্তে ॥ 

২৫। স্বামিটা। -কিঞ্চ দংগ্রেতি । হে দেবেশ! তব মুখানি 
ৃষ্টা। তয়াঁবেশেন দিশো ন জানামি, শরম স্ুখং চনলভে। ভো 
জগন্িবাস! প্রসন্ন ভব । কীদৃশানি মুখাঁনি দুষ্ট? দংস্রাভিঃ 
করালানি এবং কাঁল।নলঃ গ্রলবাশ্রিন্তৎসদ্বশানি ॥ 

২৫। হে দেবেশ! তোমার প্রলয় গ্রিস্লিত দংস্রীকরাল মুখসমূহ অবলোকন 
করিয়াই আমার দিগ্ভ্রম জন্মিয়াছে, আমি কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে গারিতেছি 
সা! হেজগন্লিবাস! তুমি প্রসন্ন হও ॥ 



২৩২ শ্রমদ্তগবদগীতা। 

২৮। যথা নদীনাং বহবোহম্তুবেগাঃ 
সমুদ্রেমেবাঁভিমুখ দ্রবস্তি। 
তথ। তবাঁমী নরলোকবীরা 
বিশন্তি বক্ত। ণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ 

২৮। [অঙ্বয়ঃ ] ঘথ। নদীনাং ( অবস্তীনাং ) বহবঃ অন্ুবেগাঃ অভিমুখাঃ 
| প্রতিমুখাঃ জন্যঃ) "সমুদ্রম্ এব বস্তি (বিশত্তি) তথ। অমী নরলোকবীরাঃ 
( ভীম্মাদয়ো৷ মনুষালোকপালাঃ ) অভিতে। জলভ্তি হব বক্তীণি বিশস্তি ॥ 

২৬।২৭। স্বামিটা ।-_যচ্চান্যাদদ্রমিচ্ছসীত্যনেনাশ্মিন্ সংগ্রামে 
হাবিলয়পবাজয়াদিকং মম দেছে পশ্ঠেতি যদ্তুগবতোন্তং তদিদ[নীং 
পশ্টান আহ--অমা চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতবাসীস্ত পুত্রাঃ 
তর্যোধনাদয়ঃ সব্ধে অবনিপালান।ং জখদ্রখাদীনাং রাঁজ্ঞাং সজ্বৈঃ 
সমুহেঃ সহেব তব বন্তণাণি বিশস্তীত্যুত্ববেণান্যঃ ৷ থা ভীম্মণ্চ 
দ্রোণশ্চাঁসৌ সুতপুভ্রণ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশস্তি অপি তু 
প্রতিযোদ্ধারোহস্মদীয়া ষে যোধমুখ্যাঃ (শিখগ্ডিবুষ্টদ্যয়াদয়স্তৈঃ সহ । 
বক্তাণীতি। এতে সর্কে ত্ববমাণ! ধাবন্তস্তব দংঘ্রীভিঃ কবাঁলানি 
বিকৃতানি ভয়ঙ্কবাঁণি বন্ত)াণ বিশন্তি তেষাং মধ্যে কে চিচ্চ,ণিতৈ- 
ত্রমাৈঃ শিবৌভিরুপলক্ষি তা দস্থসন্ধিষু সংশ্রিষ্টাঃ সংদৃষ্তান্তে ॥ , 

২৮। স্বমিটা।-_গ্রবেশনে দষ্টান্তমাহ_যথেতি* । নদীনা- 

২৬২৭। আমি দেখিতেছি__মহাবীর ভীগ্স, ভ্রোণ, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ 
এবং আস্তান্ত মহীপালগণ আমাদিখের প্রধান প্রধান যোদ্ধ,বর্গনমভিব্যাহারে 
দ্রুতবেগে তোমার দংট্রাকরাল ভয়ঙ্কর মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন; তন্মধ্যে 
কাহারও মস্তক চুর্ণাকৃত হইয়াছে এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে 
সংলগ্ন রহিয়াছেন। 

*. উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতানাং রাজ্ঞাং ভগবনুখপ্রবেশনং নিদর্শনেন 
বিশদয়তি__যথেতি। 



একাদশোহধ্যায়ঃ। ২৩৩ , 

২৯। যথ গ্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ 
বিশন্তি নাশাঁয় সম্ৃদ্ধবেগাঁঃ | 
তখৈব নাঁশায় বিশত্তি লোকা- 
স্তবাপি বক্তা ণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ 

৩০ । লেলিহ্যসে গ্রাসমানঃ সমস্তা- 

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্লিভিঃ | 

২৯। [ অন্থঘঃ ] যথ পতঙ্গ; ( শলভাঃ) সমৃদ্ধবেগাঃ (সন্তঃ) নাশার 

( মরণাষ ) প্রদীপ্তং জ্বলনং ( অনলং ) বিশম্তি, তথ এব (সমুদ্ধবেগাঃ ) লোবাঃ 

( প্রাণিনঃ ) অপি নাশীয় তব বক্তাণি বিশস্তি ॥ 

মনেকমার্গগ্রবৃত্বানাং বহবোহম্বনা্৯ বাণীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ 
সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্ভে৷ যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি, তথ! অমী যে নরলোক- 
বীরান্থেইভিতে। জঙস্তি সর্ধতঃ গ্রদীপামানানি তব বন্তুণি 
প্রবিশত্তি ॥ 

২০। স্বামিটী।--অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগতৃষ্টান্ত উত্তঃ, 
বুদ্ধিপূর্ববক প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ-_যথেতি । প্রদীপ্তং জলম্তমগ্রিং পতঙ্গাঃ 
শলভাঃ সমৃদ্ধ! বেগে! যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বুদ্ধিপূর্ব্বকং 
বিশস্তি, তখৈব লৌকা এতে জনা অপি ভবনুখানি প্রবিশস্তি ॥ 

২৮। যেমন নদীসকলের প্রভূত প্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হুইয়। তাহাতে 

প্রবেশ করিয়া! থাকে, তদ্রপ এই সকল বীরপুকষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখ- 

সমূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥ 

২৯। যেমন সমৃদ্ধ বেগশালী পতঙ্গপাল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত 

হুতীশনমধ্যে প্রবেশ করে, তন্রপ এই সকল লোকের! বিনষ্ট হইবার নিমিত্ 

তোমার মুখমধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইতেছে। 



, ২৩৪ প্রমদ্তগবদগীতা । 

তেজোভিরাপূর্্য জগৎ সম গ্রং 
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ো ॥ 

৩১। আখাহি মে কে! ভবানুগ্ররূপো! 
নমোহস্ত তে দেববর প্রীদ | 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাছ্যং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ 

৩*। [ অন্বরঃ ] জ্বলপ্তিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রলমানঃ সমগ্তাৎ লেলিহাসে 
( ত্বম আম্বাদয়সি ) ছে বিষ্ো। তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপপূর্যয 
( সংব্যাপ্য ) প্রতপত্তি ॥ 

৩১। [ অন্য়ঃ ] উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ? (ইতি) মে (মম) আখ্যাহি 
( কথয়) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্ত, হেষ্দেববর ! প্রসীদ, আদাং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ 
ইচ্ছামি, হি ( যম্মীৎ) তব প্রবৃত্তিং ( চেষ্টাং ) ন প্রজানামি ॥ 

৩০ । স্বামিটা|_-ততঃ কিমত আহ - লেলিহান ইতি | গ্রাস- 
মানোহপি গিলন্ অপি সন্ সমগ্রান লোক |ন্ সর্বানেনান্ বীরান্ 
সর্বতো লেলিহ্যসে 'অতিশঘেন ভক্ষষসি। কৈ:? জবলদ্ির্বদনৈঃ । 
কিঞ্চ গে বিষ্ো । তন ভাপ: দীপ্তযন্তেক্সাভিঃ বিশ্ফুরণৈঃ সমগ্রং 
জগং বাপ) তীবাঃ সতাঃ প্রতপন্ত সম্তাপবন্তি ॥ 

৩১। ন্বামিটী।_-যত এবং ওম্মাৎ_-আধথ্যাহীতি | তবানুগ্র- 
বপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথন, তুভ্যং নমোইস্ত | হে দেববর। প্রসীদ 
প্রসন্নো ভব । ভবন্তমাগ্তং পুরুষং নিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতস্তব 
প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোইসীতি ন জানামি, এবজ্ুতন্ত 
তব প্রবৃত্তিং বার্তীমপি ন জানামীতি বা॥ 

৩৭। তুমি প্রপ্থলিত মুখ বিস্তার কবিঘ! এই সমস্ত লোককে গ্রাস করিতে 

করিতে চতুর্দিক লেহন করিতেহ | হেবিষ্ণে! তোমার প্রথর তেজ এই সমগ্র 
বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়। লোকমকলকে সন্তপ্ত কবিতেছে ॥ 



একাদশোহধ্যায়ঃ। ১৩৫ . 

শভগবানুবাচ-_ 

৩২। কালোহম্মি লোকক্ষয়কুৎ প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্ সমাহ্ত,মহ প্রবৃত্তঃ | 
ধতেহপি ত্বাং ন ভবিধ্যস্তি সর্ব 
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনাকেু যৌধাঃ ॥ 

৩৩। তম্মাতৃমুত্িষ্ঠ শো লভম্থ 
জিত্বা শব্রন্ ভূঙক্ষ। রাজ্যং দমৃদ্ধমূ । 

৩২। [ অন্বযঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ,_-লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কাল: ( অহং) 
অন্মি, লৌকান্ সমাহর্ত ম ইহ প্রবৃত্তঃ, ত্বাম্ খতে (বিনা) * অপি প্রত্যনীকেধু 

যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ, (তে) বর্বেব অপি ন ভবিাস্তি ॥ 

৩২। স্বামিটা।_-এবং প্রাথিতঃ মন্ শ্রীভগবান্গব।চ--কাঁল 
ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাঁং ক্ষয়কণ্তী প্রবৃদ্ধোইত্যুৎকট: কাঁলোহন্মি 
লাকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত,মিহ লোকে প্রবৃস্তোহস্মি; অতঃ খতে 
স্বাং হস্ত/রং বিনাঁপ এতে ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যস্তি। য্চপি তব ন 
হস্তব্য।/ঃ এতে, তথাপি মরা কালায্মন। গ্রস্তাঃ সন্তে! মবিষ্যান্ত্যেব ! 
কে তে? পরন্যনীকেযু অনীকানি 'অনীকানি প্রাত ভীন্মদ্রোণাদীনাং 
পর্ববান্্ সেনাস্থ যে যোদ্ধাবোহ্বস্থিতান্তে সর্বেহপি || 

৩১। উ্রমুর্ভিধ।রী তুমি কে? আমাকে বল। তোমাকে নমক্কীর করি, 
দেবশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রসন্ন হও । আদিপুরুষ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি; কেন না, 
কি জন্য তোমার এরূপ চেষ্টা, আমি তাহ! জানি না ॥ 

৩২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,_-আমি লোকক্ষত্নকারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালবপী 
হইয়। লৌকমকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । তুমি না মারিলেও প্রতি- 
পক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন ॥ 

. শস্থাং বিন! কেবলং ত্মেব জীবিষ্যসি, নত্বপরে ইত্যর্থঃ। অথব! ত্বাং বিন! 
তৃদ্বযাপারং বিনা মদ্ব্যাপারেণৈব ইত্যর্থঃ। 



২৩৬ শ্রমভূগবদগীতা। 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব 
নিমিতম্বাত্রং ভব সবাসাঁচিন্ ॥ 

৩৪। দ্রোণঞ্চ ভান্মঞ্চ জয়দ্রেথঞ্চ 
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ । 
ময়! হতাংস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠা 
যুধাম্ব জেতাসি রণে সপত্বান্ ॥ 

৩৩। [ অন্বযঃ ] তস্মাৎ তম উত্তিষ্ট, যশঃ লভম্ব, শরূন্ জিত সমদ্ধং বাজাৎ 
ভঙ্ক্ষ । ময! এতে পূর্ববম্ এব নিহতাঁঃ, হে সব্যসাচিন্। ত্বং নিমিন্তমাত্রং ভব ॥ 

৩৪ । | অন্থয়ঃ ] দ্রৌণং চ, ভীত্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণ" চ, তথা অগ্তান মোঁধ- 

বীরান অপি ময়া হতাঁন (পর্ব্ং বিনাশিতান ) তৃং জহি, ম| ব্যথিষ্ঠাঃ, রণে সপত্বান 
( শবূন্) জেতা অসি ( অতঃ ) যুধার্খী ॥ 

৩৩। স্বামিটী|-__তন্মাদিতি। বম্ীদেবং তথ্মাত্তং যুদ্ধায়োতিষ্ঠ 
দেবৈরপি ছর্জজয়৷ ভীম্মীদাযাহজ্জুনেন নির্জিতা ইত্যেবস্তৃতং যশে' 
লভস্ব প্রাপ্প,তি অযন্ত্রতশ্চ শজন জিত্ব। সমুদ্ধং রাঁ্গাং ভূজ্ষ, এতে চ 
তব শত্রবস্তদীয়যুদ্ধাৎ পুর্বমেব ময়ৈব কালাম্বনা! নিহত প্রায়ীস্তথাঁপি 
তং নিমিত্মীত্রং তব, ভে সব্যপাচিন্। সব্যন বামেন ভস্তেন সাচিতুং 
শবান সন্ধাতুং শীলং ষন্তেতি ব্যুৎপত্তা! বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ্থ সব্য- 
সাচীতুযুচ্যতে ॥ 

৩৪। স্বামিটা ।-_“নচৈতদ্বিদ্ুঃ কতরন্নো৷ গবীয়ো যদ্ব৷ জয়েম যদি 
বা নে জয়েযুগবিতি যা আশঙ্কা সাপি ন কার্যেত্যাহ--দ্রোণমিতিঞ্ষ | 

৩৩। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উদ্থিত হইযা শত্রগণকে পবাঁজয় পূর্বক যশোৌলাভ 
ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়! 
রাখিয়াছি; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও। 

অপ 

* যেযু যেযু যোথেযু অর্জনস্তাশঙ্কা তাংস্তান্ বাপদিশতি ভগবান্--মহ! 
হতানিতি। 



একাদশোহধ্যায়ঃ। ১৩৭ 

সঞ্জয় উবাচ--*% 

৩৫1 এতচ্ছ-ত্বা বচনং কেশবন্য 
৬৩ 

কৃতাঞ্জলির্ব্ব্পমানঃ কিরীটা। 
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ং 
সগদগীদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ 

৩৫। | অন্থযঃ | সঞ্রয উবাচ,_কেশব্শ্য এতৎ বচনং শ্রত্বা বেপমানঃ 

( কম্পমানঃ ) কিরীাটা ( অজ্জনঃ) বৃতাঞ্লঃ (সন) ক্ং নমদ্্রত্য ভীতভীতঃ 
প্রণম্য ভূঘঃ এব সগদগদম্ আহ ॥ 

যেভ্যস্ত্ং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ মধৈব হতান্ ত্বং জহি ঘাতথ, মা 
ন্যথিষ্ঠ! ভয়ং ম] কাষীঃ, সপত্বান এজন বণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি 
জেযাসি || 

৩৫। স্বামিটা ।- তাতো যদুত্তং তদেব ধৃভরা্ট্রং প্রতি সঙ্জ 
উবাচ--এতদিতি এতৎ পুর্ষোকুশ্লোকত্রঘাত্মকং কেশবন্ত বচনং 
এত্ব। বেপমানঃ কম্পমানঃ িবীটা অজ্ঞুন: কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুট্কুত- 
তস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনবপ্যাহ উল্তবান | কথমাহ? তয়হর্ষাগ্ঠাবেশ- 
বশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহ বর্তত ইতি সগদগদং যথা স্তাঁততথা, 
কিঞ্চ ভীতঃ সন্ প্রণমা অবনতো  ভূত্বা আহ | 

৩৪। আমি দ্রোণ, ভান্ম, জয়দ্থ ও কর্ণপ্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া! 

সবখিয়াছি ; তুমি ইহাঁদিগকে সংহার কর . ব্যথিত হইও না, অনাতবিলম্বে সংগ্রামে 
প্রনৃত্ত হও, তুমি অবশ্যই শক্রুদিগকে পবাঁজয় কবিতে সমর্থ হইবে ! 

৩৫। সপ্রীয় কহিলেন, কৃষ্ণের এই বাঁকা শুনি! অজ্ঞুন আবার কম্পিত- 

* অত্রাবসরে সগ্তয়বচনং কথং? অজেয়েবু দ্রোণাদিন্ অন্জুনেন নিহতেণু 
নিরাশ্রধো ছুষ্যোধনে। নিহত এবেতি মত্। ধৃতরাষ্ট্ৌ। জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্গিং 
করয্যতি ততঃ শান্তিকভয়েষাং ভবিষ্যতি ইতি। তদপি নাশ্রোৎ বৃতরাষ্টো 
ভবিতব্যতাবশাৎ ইতি । 



২৩৮ শ্রীমদ্ভুগবদগীতা। 

অর্জন উবাচ-- 

৩৬। স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকাত্ত্যা 
জগৎ গ্রহ্থষ্যত্যনুরজ্যতে চ। 

রক্ষাংদি ভীতানি দিশে। জ্বস্তি 
সর্ষের নমন্যন্তি চ সিদ্ধনংঘাঃ ॥ 

ও৭। কম্মাচ্চ তে ন নমেরম্মহাত্মন্ 

গ্রীয়সে ব্রহ্গণোহপ্যাদিকন্রে | 
৩৬। ] অন্বয়ঃ] অভভ্বন উবাঁচ,_-হে হষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রষ্যহি 

অনুরজানে ( অনুবাগমুপৈতি ) চ, বক্ষাংদি ভীতানি (সন্থি) দিশঃ (প্রি? 
দল্তি (ইতি যত) সর্বের সি্ধসন্্ৰাঃ চ নমস্তন্তি (ইতি ঘৎ এত) স্থানে (যুক্তম্ ) ॥ 

৩৬। স্বামিটী1- স্াযজে ইতোকাদশভিবজ্ছুনোক্তিঃ | স্থানে 
ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যশ্বিনর্থে হে হৃবীকেশ 1 ঘতত এবং ত্বয়ন্তুতপ্রভাবেং 

তত্তবৎসলশ্চাতস্তব প্রকীর্ত্য। মাহাত্মাসংকীর্ভানেন ন কেবলমহমেব 

পরহ্ষ্যামীতি কিন্তু গৎ সর্নং প্রলধ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রীপ্পোতি 
এতৎ তু স্তানে যুক্তমিতার্থঃ ৷ তগা জগদনুবজ্যতে চ অন্তবাগমুপেতি 
ঈতি যত, তথা বক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবস্তি পলায়ন্তে 
ইতি যত, সর্ব যোগতপোমন্ত্রীদি সিদ্ধানীং সঙ্ঘা নমন্তুস্থি প্রণমন্তীতি 
যৎ এতচ্চ স্তাঁনে যুকমেব ন চিত্রমিত্যর্থ: ॥ 

কালবরে ও কৃচীঞ্ুলিপুটে কৃষ্ণকে নমন্বারপূর্বক ভীতমনে পুনর্ববার গন্গদ ব্ববে 
বলিতে লীগিলেন ॥ 

৩৬। অঞ্জন কহিলেন,--হে হৃধীকেশ ! তোমার মাহাত্মা কীর্তন করিলে 
সকলে যে নিলান্ত জষ্ট ও একান্ত অন্রক্ত হইয়। থাকে, সিদ্ধগণ যে নমন্বার 
করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসের! যে ভীত হ্ইয়। চতুর্দিকে পলানন কবি! থকে, 
1হ। যুক্তিযুক্ত ॥ 



একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৩৯ 

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাঁস 

ত্বমক্ষরং সদসতৎপরং যৎ ॥ 

৩৮। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাঁণ- 

স্বমস্ত বিশ্বদ্য পরং নিধানমৃ। 
বেতাসি বেছ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়।৷ ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ 

৩৭ [ অন্থয়ঃ] হে মহান! হে অনন্ত। হে দেবেশ! হে জগন্নিবান! 
ব্রক্মণঃ অপি গনীয়মে আদিকত্রে চ তে (তৃভ্যং ) কম্সাৎ ন নমেরন্ ( সর্ব্বে) সৎ 
(ব্যক্তং ) অসৎ ( অব্ভ্তং ) পরং ঘৎ অক্ষরং (বর্ম) তত চত্বং (এব)॥ 

৩৮। [ অন্থয়ঃ ] হে অনস্তরূপ! বম্ আদিদেব: ( যতঃ) পুরাণ: পুরুষঃ, 
/ অতএব) অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং ( লযস্থানং ) ( তথা) বেত! ( আতা ) বেছ্” 
পবং চ ধাম (অতঃ) তয়! বিশ্বং ততম্ (ব্যাপ্তং ) ॥ 

৩৭ | স্বামিটা ।--অনত্র হেতুমাহ--কন্মাদিতি | হে অনস্ত। হে 
দেবেশ । হে মহাত্মন্! হে জগন্িবাস! সর্ব্বে কম্মাদ্ধেতোঃ তে 
তুভ্যং ন নমেরন্ন নমস্কারং কুযুঠঃ? কথভ্ৃতায়? ব্রহ্মণোহপি 
গরীযসে গুরুতরায় আদিকত্রে চ ব্রক্ষণোইপি জনকায়। কিঞ্চ সন্ধ্য- 
স্তম্, অসদব্যত্তঞ্ণ তাত্যাং পরং মূলকারণং ধদক্ষরং ব্রহ্ম তত ত্বমেব, 
এতৈন বিতিহ্বেতুতিত্বাং সর্কে নমন্তস্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থ; ॥ 

৩৮। স্বমিটা "_কিঞ্চ ত্বমাদ্িদেব ইতি। ত্বম্ আদিদেবে। 
দেবানামাদিঃ) যতঃ পুরাণোহনাদিঃ পুরুষস্ত্রম্, অতএব ত্বমস্ত বিশ্বস্ত 
পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্ত বেত। জ্ঞাত ত্বং, যচ্চ বেগ্ভাং 

৩৭। হেমহাত্বন্! হে অনভ্ত ! হে দেবেশ হে জগন্নিবাস ! কেন তোমাকে 
সকলে নমস্কার করিবে না? তুমি ভগবান ব্রহ্মা অপেক্ষা গরীয়ান্ ও ঠাহার আদি 
কর্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মুলকা'রণ, অবিনাশী ব্রক্গম এই নিমিত্বই সকলে 
ভোমাকে নমস্কার করিয়। থাকে । 



২৪০ শ্রীমত্তগব্দগীত] | 

৩৯। বায়ুর্যমোহগ্রিব্বরূণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্চ । 
নমে। নমস্তেহস্ত সহত্রকত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ 

৪০ | নমঃ পুবস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 
নমোহস্ত তে সর্ববত এব সর্ব । 

৩৯1 [ অন্থয়ঃ] ত্বং বাঁধঃ, যমঃ, অগ্রিঃ। বরুণঃ,। শশাঙ্কত। প্রজীপতিঃ, 
প্রপিতামহঃ চ, (অতঃ) তে (তৃভ্যং) সহশ্কৃত্ঃ নমঃ অস্ত, পুৰঃ চ নমঃ, ভূষঃ 

( পুনঃ) অপি তে নমঃ নমঃ ॥ 

ব্তজাতং পরঞ্চ ধাম বৈঝণং পনং তদপি ত্বতোবাপি, মতহএ? হে 
অনন্তন্প। ত্বটথবেরং বিশ্ব ঠতং বাপ্রম্, এতৈশ্চ সপ্তভিহ্েতুভিন্ত- 
মেব নমস্কার্ঘ্য ইত্যর্থঃ ॥ 

৩৯। স্বামিটী।--ইতশ্চ সব্বৈস্বমেব নমস্কার্যযঃ সর্বদেবাত্মকত্ব- 
দিতি স্তবন্ স্বযমপি নমস্করে(তি_-বাধুবিতি | বাযাঁদি বপস্ত- 
মিতি। সর্বদেবাত্মকত্বেপলক্ষণার্থমুক্রধ, প্রজীপতিঃ পিতামহু- 
্তম্তাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্তম্, অতস্তে তৃভ্যং সহস্রশে৷ নমোহস্ত 
পুনঃ সহত্রকৃত্বে! নমোইস্ত ভূয়োহপি পুনরপি সহশ্রক্কত্ব নমো নঙ্ 
ইতি * ॥ 
৯ শশী শা শশা শিপ শশা এশা শান 

৩৮। হে অপন্থরূপ! তুমি আদিনের, পুরাতন পুকম ও বিশ্বেব একমাত্র 
নিখান, তুমি বিশ্বের জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম; তুমি এই বিশ্বের সর্বত্রই 
বিবাজমান আছ ॥ 

৩৯। তুমি বাযু, যম, অগ্নি, বকণ, শশা, প্রসাপাত ও প্রপিতামহ , আম 
তোমাকে সহমত সহত্ম বার নমস্কার করি ॥ 

* বহণে! নবক্জাবকিঘাভ্যালাতিশ[ন' গ্ৃতর্থোচাতে । পুনন্চ ভুধোহপি 
ইনত শ্রদ্ধাতক্ত্যতিশধাদপরিতো ষম।আুনোইজ্জ্ব নো দশরতি ইতি । 
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অনস্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং 
সর্ববং সমাপ্পোধি ততোহুসি সর্ববঃ ॥ 

৪১। সখেতি মত্ব। প্রভং যডুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানত৷ মহিমানং তবেদং 
ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ 

৪০। [ অম্বয়ঃ) হে সর্ব! তে পুরস্তাৎ (সম্মুখে ) অথ পৃষ্ঠতঃ (পণ্চাৎ) 

নমঃ, তে (তব) সর্ববতঃ এব নমঃ অস্ত্র, হে অনস্ত বীধ্য ! অমিবিক্রমঃ তং সর্বন” 
(বিশ্ব) সমাপ্পোষি (ব্যাপ্পোষি ) ততঃ (ত্বং) সর্ববঃ অসি ॥ 

৪০| স্বানিটী। _ভক্তিশদ্ধাগ্|দবাঁতিশয়েন নমস্কাবেষু তৃপ্রি- 
মনধিগচ্ছন্ পুনরপি বছশঃ প্রণম্তি-_নম ইতি। হে সনদ! 

সর্বাত্মন্! তব পুরস্তাঁদগ্রে অথ অনস্তরং পৃষ্ঠতঃ নমঃ, এবং সর্ধাস্ 

দিক্ষু তুভ্যং নমোইস্ত। সর্ধাত্মত্বমুপপাদয়ননাহ-__অনস্তং বীর্্যং 

সামর্থ্যং যস্ত, তথা অমিতো। বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স* এবম্ডুতস্তৎ 

সর্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্রোষি ব্যাণোষি স্বর্ণমিব কনক- 

কুগলাদি স্বকার্ষ্যং ব্যাপ্য বর্তদে, ততঃ সর্ববপোইসি ॥ 
৮ ৮২ 7 _স্স্্সাদ 

৪০ | হো সর্ষেখর! আমি তোমার সম্মুথে নমস্কাব করি, আমি তোঁমাব 
পণ্চাতে নমস্কার করি, আমি তোমীব চতুর্দকে নমস্বাব করি ; তুমি অনভ্তবীষু, 
অমিতপরাক্রমসম্পন্ন, তুমি সমুদধ বিশে ব্যাপ্ত বহিয়াছ ; এই নিমিন্ধ সকলে 
ৌমাকে সর্বন্বরূপ বলিয়া কীত্তন করিয়া থাকে ॥ 

* বীর্ধ্যবাঁন্ অপি কশ্চিৎ শন্ত্রাদি বিষয়ে ন পবীক্রমতে মন্দপরাক্রমো! বা ভবন্ি, 
তংত ন তথা ইতি ভাবঃ। 

১৬-_গী 
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৪২ । যচ্চাবহাসার্থমসৎকতোহসি 
বিহারশয্যাননভোজনেষু। 
একোহথবাপ্য্্যত তৎসমক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়যূ ॥ 

৪৩। পিতামি লোকস্ত চরাঁচর স্থ 
তুমস্ পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। 

৪১1৪২ | [ অন্থয়ঃ ] তব ইদং (বিশ্বরূপং) মহিমানম্ অজীনত। ময়। প্রমাদাৎ 
প্রণয়েন বা অপি সখ ইতি মতা হে বৃষ হে যাদব হে সখে ইতি প্রস্ভং য্ 

উত্তং, হে অচাত। বিহারশয্যাপনভোজনেনু এক? অথবা তৎসমক্ষং অবহাসার্থ 
যৎ অদতকৃতঃ অসি অহম্ অপ্রমেষং ত্বাঁং তৎ ক্ষামযে ॥ 

৪১৪২ | স্বামিটা।__ইদানীং ভগবস্তং ক্ষমাপয়তি-_সখেতি 
্বাভ্যাম্। ত্বং প্রাক্ৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ 
বছুক্তং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিতুত্তবেণান্বরঃ। কিং তত? হে কৃষ্ণ, হে 
যাদব, হে সখেতি চ সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ--তব মহিমান- 
মিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানত। ময় 'প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন ব। যছুক্ত- 
মিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত। যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়া দিষু 
তিরস্কতোহমি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ। 
অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোইপি 
তৎ সর্বাপরাধজাতং ত্বামগ্রমেয়ম অচিস্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং 
কারয়ামি ॥ 

৪১1৪২ তোমার মহিম| অবগত ন। হউয| প্রমাঁদ বা! প্রণয়হেতু আমি তোমাকে 
মিত্র বিবেচনা! করিয়। হঠাৎ “হে বৃষ! হে যাদব! হে সথে।” বলিযা ঘে 
সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বন্ধুজনসমক্ষেই অবস্থান কর, 
বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন বিষযে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিউ 
তিরক্ষীর করিযাছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কব । 
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ন ত্বসমোইস্ত্যভাধিকঃ কুতোহন্যে। 
লোকত্রয়েহপ্য প্রতিম প্রভাব ॥ 

88৪ । তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধার কায়ং 
প্রসার্দয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ । 
পিতেব পুত্রস্ মখেব সধ্যুঃ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহ্সি * দেব সোট,ম্ ॥ 

৪৩। [ অন্বয়ঃ |] হে অপ্রতিমপ্রভাৰ । ত্বম্ অহ্য চরাচরস্ত লোকস্ পিত। 
মপি (অতঃ) পুজাঃ চ গুকঃ চ গরীয়ান্চ অসি, (অতঃ) লোকত্রষে অপি 
স্ৎসমঃ ন অস্তি, অভাধিকঃ অন্তঃ কুতঃ (স্তাৎ ) ॥ 

৬৪ | [ অন্বয়ঃ ] হে দেব | তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় (প্রকর্ষেণ নীচৈধূ বা ) 

প্রণম্য ঈড্যং (স্তত্যং) তাং প্রসাদযে, পুত্রন্ত পিত। ইব, সধুঃ সখা ইব, 
প্রয়ায়াঃ প্রিষ ইব ( অপবাঁধ” ) দৌচ,ম্ অহর্দি॥ 

৪৩।| স্বামিটা ।__অচি্তযপ্রভাবত্বমেবাহ-পিতেতি। ন 
বি্চতে প্রতিম! উপমা যস্ত পোঁহপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবে যস্য তব 
হে অপ্রতিমপ্রভাব ! ত্বমস্ত চরাচরস্য লোকস্ত পিত। জনকোহসি 
অতএব পুক্যশ্চ গুকশ্চ গুরোরপি গরীয|ংশ্চ গুরুতরঃ, অতো 
লৌকত্রযেইপি ত্বংসম এব হাবদন্তে! নাস্তি পরমেশ্বরাদন্ত স্যাভাবাৎ, 
ত্বত্তোহধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ॥ 

৪৪ | শ্বামিটী|--যন্মাদেনং তন্মাদিতি | তন্মাত্বীমীশং জগত 
ঈভ্যং প্রসাদয়ামি। কথং? কাখং প্রণিধায় দণ্ডবন্লিপাত্য প্রণম্য 

৪৩। হে অগ্রমেযপ্রভাব ! তুমি স্থাববজঙ্গমাত্ক জগতের পিতা, পূজয ও 
গুক, ভ্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন বাক্তিই নাই, অধিক প্রভাবান্বিত 
গাব কিরূপে থাকিবে ॥ 

* সন্ধিরানঃ প্রি ইব প্রিযাঘ। ইতীবকারোহনুধজাতে।  প্রিধাযাহনা 

শন্দলং সন্ধি; । 
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8৫। অদৃষপূর্ববং হৃধিতোহম্ি দৃষ্ট 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনে] মে । 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 

প্রসীদ দেবেশ জগনিবাঁস ॥ 

৪৬ | কিরীটিনং গদিনং চক্রহ্ত- 

মিচ্ছামি ত্বীং দ্র মহং তখৈব। 

৪৫। [| অন্বয়ঃ ] হে দেব। অনৃষ্টপূর্ববং (তব কপং) দুষ্ট হৃধিতঃ অস্মি 
(তথা ) ভযেন চ মে (মম) মনঃ প্রব্যথিতং, (তম্মাৎ) তৎ (মম সুখকবং ) 
রূপম্ এব মে দশষ, হে দেবেশ ! জগন্নিবাস 1 প্রসীর্দ ॥ 

৪ ০ 
প্রকর্ষেণ নত্বা, অতন্ত্ং মমাঁপবাঁণং সোচুং ক্ষস্তমহ্সি | কন্ত ক 

ইব? পুত্রস্তাপরাধং কৃপষ! পিতা! যথা সহতে, সখ্যুমিত্রস্তাপরাঁধং 
সখ! নিকপাঁধিবন্ধুর্যথ। সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ান্বণঃ অপরাধং যথা তদ্বং ॥ 

9৫1 স্বামিটী।-এবং ক্ষাময়িত্বা প্রার্থয়তে__মনৃষ্টেতি 
দ্বাভ্যাম্। হে দেব। পূর্ববমদৃষ্টং তব বূপং দৃষ্টা হষিতো হৃষ্টোহন্রি 
তথ] ভয়েন চ মে মন; প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তশ্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে 
তদেব রূপং দর্শয় | ঠে দেবেশ! হে জগন্সিবান। প্রসরো ভব ॥ 

পপ? শা শি এ 

৪৪1 হে দেব! অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয। তৌমাষ প্রণাম করিয 

প্রসন্ন কবিতেছি ; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রেব, স্বামী প্রিযতমাব অপবাধ 
ক্ষমা! কবিযা থাকেন, সেইকপ তুমিও আমাৰ অপরাধ মার্জন| কর । 

৪৫| হেব! আমি তোমার অদুষ্টপূর্বব রূপ নিবীক্ষণ করিঘ। নিতান্ত 
সন্থষ্ট হইযাছি, কিন্ক আমার অন্তঃকবণে ভয় সঞ্চাব হইতেছে , হে কৃষ্ণ । তুমি 
প্রসন্ন হইয। পুনর্ধ্বব পূর্ব্ববূপ ধাঁবণ কবিষ। আম।কে দেখাঁও ॥ 
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তেনৈব রূপেণ চতুভূজেন 
সহত্রবাহে! ভব বিশ্বমূর্তে ॥ 

্ীভগবানুবাঁচ-_ 
৪৭। ময়! প্রসন্নেন তবাজ্জন্দেং 

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ । 
তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমান্যং 
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ববমূ ॥ 

৪৬। [ অন্বয়ঃ] অহং তথা এব ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চত্রহস্তং দ্রষ্ট মূ 
ইচ্ছামি, হে সহস্বাহে। | বিশবমূর্তে ! তেন এব চতুভু জেন বপেণ (বিশিষ্টঃ) ভব ॥ 

৪৭। [ অন্য়ঃ ] প্রীভগবান্ উবাচ, হে অজ্জুন ! প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ 
তব ইদং তেজোময়ম্ অনস্তম্ আছ্যং মে পরং ধ্বশ্বং কপ (বিশ্ববপং ) দশিভং তৎ 
( রূপং) তৃদন্টেন ন দৃষ্টপূর্ববম্ ( পূর্ববং দৃষ্টম্) ॥ 

৪৬। স্বামিটী |_তর্দেব কপং বিশেষস্ননাহ__কিরীটিনমিতি । 
কিরীটবস্তং গদাবস্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্মিচ্ছামি যথ! পূর্ববং দৃষ্টো- 
২্সি ৮৯ ; অতঃ হে সহশ্রবাহো ৷ হে বিশবমূর্ভে! ইদং বিশ্ববূপম্ 
উপসংহ্ৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুভূজেন রূপেণ ভৰ 
নি! তদনেন শ্রীরুষ্ণমজ্জুনঃ পুর্ধমপি কিরীটাদিঘুক্তমেব 
পশ্ততীতি গম্যতে, যত, পূর্ববমুক্তং বিশ্ববদর্শনে কিরীটিনং গদিনং 
চক্রিণঞ্চ পশ্ঠতীতি তথ্বহুকিরীইাগ্ভি প্রায়েণ। যদ্ব। এতাবস্তং কালং 
যং ত্বাং কিরীটিনং গদ্দিনং চক্রিণঞ্চ স্থপ্রসন্নমপশ্তং তমেব্দোনীং 
তেজোবাশিং দুনিরীক্ষ্যং পশ্ঠামীত্যেবমত্র বচনস্ত ব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ | 

৪৭। স্বামিটা ।--এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ-_. 

৪৬) আমি তোমার কিরীটুদমলক্কৃত, _গদাচক্রলাঞ্থিত সেই পূর্ব রূপ দর্শনের 
অভিলাবী হইয়াছি ; হে সহজ্্বাহো৷ ! হে বিশ্বমূর্তে ! এক্ষণে সেই চতুর 

ধারণ কর।॥ 



- ২৪৬ শ্ীমভ্ভুগবদগীত| | 

৪৮ | ন বেদযজ্জাধায়নৈন দানৈ- 
রা রর 

নন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুশ্রৈঃ | 
এবংরূপঃ শক্যঞ্চঅহং নৃূলোকে 

দ্েষ্টং তবদন্যেন কৃরুপ্রবীর ॥ 
৪৮। [ অন্থঃ] হে বুকপ্রবীব | ন বেদধজ্ঞাধ্যয়নৈ: ন দাঁনৈঃ ন চ ক্রিযাভিঃ 

ন চ উগ্রেঃ তপোভিঃ এবংরূপঃ অহং ত্বদন্েন নূলোকে (মনুষ্যলোকে) জট, ম্ 
শঁক্াঃ ॥ 

ময়েতি ত্রিভিঃ| হে অজ্ঞুন! কিমিঠি ত্বং বিভেষি ষতো মবা 
প্রসন্নেন কৃপযা তবেদং পরমুত্তমং রূপং দশিতম্ আত্মনো মম যোগাং 
যোগমারাসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ_-তেজোময়ং বিশ্বাত্মকমনন্ত- 
মাগ্যঞ্চ যন্মম বপং ত্বদন্ঠেন ত্বাদৃশাপ্রক্তাদগ্ঠেন পূর্ববং ন দৃষ্টম্॥ 

৪৮ ন্বামিটী ।- এতদ্র্শনমতিদুল ভং লব্ধ ত্বং কৃতার্ধোহসী- 
ত্যাহ_ন বেদেতি। বেদাধায়নব্যতিরেকেণ যজ্জাধ্যয়নন্তাভাবাৎ 
যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পস্থত্র।ছ্য] লক্ষ্যন্তে ৷ বেদানাঁং যজ্ঞবিদযানাঞচা- 
ধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ1 নচ ক্রিষাভিরগ্লিহোত্রাদিভিন” চোগ্রৈম্তপোভি- 
শচান্দ্ায়ণাদিভিরেবং রূপেণাহহং ত্বত্বোইগ্ভেন মনুষ্যুলৌকে দরষ্ট 
শক্য; অপি তু ত্বমেব কেবলং মত্প্রসাদেন দুষ্ট কৃতার্ধোইসি ॥ 

৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন--অজ্জুন। আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়ী প্রভাবে 
তোমাকে আমার তেজোময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনস্ত বিশ্বরূপ দেখাইযাঁছি। তোমা- 
ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বে নিরীক্ষণ করিতে পাঁরে নাই ॥ 

৪৮। হে করুপ্রবীর ! তোমাব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, 
যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাধ ও অতি কঠোর তগপস্তা। দ্বারাও আমার ঈদৃশ কপ 
অবলোকন করিতে সমর্থ হন না ॥ 

৭ শক্যোইহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ । প্রত্যেকং নকারাভ্যাসো 
নিষেধদাঢ ঠায় নচ ক্রিয়াভিরিত্যত্র চকারাদনুক্তমাধনাস্তরস মন্থয়ত | 

$ বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্ত সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ যজ্জাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানো- 
প্লক্ষণার্থম্। 
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৩৯ | ম1 তে বাথ ম। চ বিমুটঢ়ুভাবে! 

দৃষ্ট1 রূপং ঘোরমীদৃঙ, মমেদমূ । 
ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং 
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্যা ॥ 

স্জীয় উবাঁচ-__ 
ইত্যজ্জুনং বান্নদেবস্তথোক্ঞ! 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আঁশ্বাসয়ামাম চ ভীতমেনং 
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুণ্মহাত্বা ॥ 

৪৯। [ অন্বযঃ] ঈদৃক ঘোরং মম ইদং গ্বপং দৃষ্টা। তে (তব) ব্যথা বিমুচ- 
ভীবঃ চ ম| (অন্ত ), ব্পেতভীঃ (বিগতভয়ঃ ) শ্রীতমনাঃ চ (সন) পুনঃ ত্বং মে 

ঈদং তৎ বপম্ এব শ্রপন্ঠয ॥ 
৫*। [ অন্বয়ঃ ] সঞ্জয় উবাচ, বাস্থদেবং অর্জুনম্ ইতি উক্ত ভুয়ঃ তথা শ্বকং 

বূপং দশয়ামাস, (ততঃ) মহাত্ম। (বাহ্দেবঃ) সৌম্যবপুঃ তৃত্বা পুনঃ ভীতম্ এনম্ 
আবশ্বাসযামীস চ ॥ 

৬৯। স্বামিটা।-_-এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং বূপং দৃষ্ট ব্যথ' 
ভবতি তহি তদেব বূপং দর্শযামীত্যাহ__মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং 
ঘোরং মদীয়ং বপং দৃ্1 তে ব্যথা মাস্ত বিমুঢ়ভীবে! বিমৃঢ়ত্ঞ্চ মাস্ত | 
বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনত্বং তদেবেদং মম বপং প্রকর্ষেণ 
পশ্ঠ ॥ 

৫৭ | স্বামিটা ।-_-এবমুক্সা! প্রাক্তনমেব বপং দশিতবানিতি 
সঞ্জয় উবাচ--ইতীতি। বাঙ্জদেবোহ্জনমিত্যু। যথ। পূর্ব্মীপী- 

৪৯। তুমি আমার এতাদৃশ ভীষণ রাপ নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত 
হইও না, এক্ষণে ভয় পরিত্যাগপূর্ববক শ্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্ব রূপ 
প্রত্যক্ষ কর ॥ 

৫০ 
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অর্জুন উবাচ-_ 
৫১। দৃগ্টেদং মানুষং রূপং তব লৌম্যং জনার্দন । 

ইদানীমম্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ 

শ্রীভগবানুবাচ-_ 
৫২। স্মৃতু্দর্শমিদং রূপং দৃষ্ঘবানসি যন্মম। 

দেব! অপ্যন্ত রূপন্ নিত্যং দর্শনকাতিকিণঃ ॥ 
৫১। [ অন্বয়ঃ ] অঞ্ঞুন উবাচ,_হে জনাদ্দন । তব ইদং সৌম্যং মানুষং 

রূপং দৃষ্ট1 ইদানীমহং সচেতাঃ (প্রসন্চিন্তঃ) সংবন্বঃ অস্মি, প্রকৃতিং (ম্বভাবং) 

(চ) গতঃ (প্রাপ্তঃ) ( অস্মি) ॥ 
৫২। [ অন্বয়ঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ,__মম ইদং স্হুর্দ্শং যত বপং দৃষ্টবান্ অনি, 

দেবা অপি অন্ত রূপস্য নিত্যং দর্শন হ্কীওণঃ ॥ 

স্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুভূর্জং স্বীয়ং বপং পুনরদর্শমামাস, 
এনমজ্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুভূত্ব৷ পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ মহাত্ম! 
বিশ্ববপঃ কৃপালুরিতি বা ॥ 

৫১। স্বামিটী।-_ততো নির্ভরঃ সরর্জুন উবাচ-দুষ্টেদমিতি । 

সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবুত্তো জাতোহন্রি, প্রকৃতিং স্বাস্থ্য 
প্রাপ্তোহস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ 

৫২। স্বামিটী। স্বকৃতস্তানুগ্রচস্তাতিদুল ভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভ গঞ্ণ 
বানুবাচ--ন্দুদর্শমিতি | যন্মম বিশ্বনপং দৃষ্টবাঁনসি ইদং সুতুদ্শ- 
মত্যন্তং ভ্রষ্টমশকাং যতে! দেবা অপ্যস্ত বপস্ত নিত্যং সর্ধবদ1 দর্শন- 
মিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যস্তি ॥ 

৫51 অন্য কহিলেন,_ মহাত্মা বাস্থদেব অর্জুনকে এই বলিয়া পুনঃ স্বীয় 
মস্তি দেখীইলেন এবং সৌম্য মুর্তি ধারণপুর্র্বক বিশ্বরূপদর্শনভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত 
করিলেন ॥ 

€১। অর্জুন কহিলেন_-হে জনার্দন! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত 
মান্ুযমুষ্তি নিরীক্ষণ করিয়। নুস্থৃহৃদয় ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ 
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৫৩। নাহং বেদৈন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়। | 

শক্য এবংবিধে। দ্রষ্ট € দৃষ্বানমি মাং যথা [যন্মম] 
৫৪। ভক্ত্য ত্বনন্য়া৷ শক্য * অহমেবংবিধোহজ্জুন | 

জ্ঞাতুং দ্রঞ্চ তর্ত্েন প্রবেষ্টঞ্চ পরন্তপ ॥ 
৫৩ [ অন্বয় ] থ| মাং দৃষ্টবান অসি (ত্বং), *এবংবিধঃ অহং ন বেদৈং ন 

তপস।, ন দানেন, ন চ ইজায়! ( যজ্জেন ) দ্রষ্টং শকাঃ। 

৫৪ | [অন্বয়ট] হে পরস্তপ। তঙ্ঞুন! অনন্যয়া ভক্ত্য। তু এবংবিধঃ অহ্ং 

তত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষটং চ এবেষ্টং চ শক্যঃ॥ 

৫৩। স্বামিটা।--তত্র হেতুমাঁহ__নাহমিতি | স্পষ্টার্থঃ ॥ 

৫৪| স্বামিটা।__তহি কেনোপায়েন ভ্র্ঈ,ং শক্যতে তত্রাহ__- 

ভক্ত ত্বিতি । অনন্যয1 মদেকনিষ্টয়া ভত্ত্যা তু এবভ্ভূঁতো। বিশ্বরূপো- 

ইহং তত্বেন পরমার্থতো৷ জ্ঞাতুং শকাঃ শান্জরতঃ, টং প্রত্যন্মতঃ, 

প্রবেষ্টঞ্চ তাদায্ম্েন শক্যো নান্যৈরপায়েঃ ॥ 

৫২। শ্রীভগবান্ কহিলেন--তুমি আমাব যে নিতান্ত ছুনিরীক্ষ্য মূর্তি অব- 

লোৌকন করিলে, দেবগণও উহ! নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ 

করিয়। থাকেন ॥ 

৫€৩। তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে, কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, ভপবা 

যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বার৷ আমার এ মুণ্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না ॥ 

৫৪। হে পরস্তপ অর্জুন! কিন্তু অনন্ঃসাধারণ ভক্তি দ্বারাই আমাকে এই- 

রূপে জ্ঞাত ছইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। 
২ পিট শী 

৭ শক্য ইতি ছান্দসন্ধাৎ বিসর্গলোপঃ। 



' ২৫০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

৫৫ | মুকণ্মকৃন্মৎপরমে। মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিত; | 
নির্বৈরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ 

ইতি শ্রী.. ...বিশ্বৰপদর্শনং নাম একাদশোইধ্যায়ঃ ॥ ১১ 
৫৫। [অন্বয়ঃ] হে পাগুব! যঃ মৎকণ্মকুৎ মৎপরমঃ মদ্তত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ সর্বব- 

ভূতেনু নির্বৈরঃ চ, সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্সোতি )॥ 

৫৫। স্বামিটা। -অতঃ সর্বশান্ধার্থসারং পরমরহস্তং শৃগিতাহ 
_মতকর্শকদিতি। মদর্থং কর্ম করোতীতি মতকর্মকৃৎ অহমেধ 
পরঃ পুকযার্থো ষন্ত সঃ, মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ, পুত্রাদিযু সঙ্গবর্ধজিত:, 
নিব্বৈরশ্চ, সর্বভৃতেষু এব্ভতো যঃ স মাং প্রাপ্তি নান্ ইতি 

দেবৈরপি স্থতরদ্শং তপোবজ্ঞাদিকোটিভি; | 
ভক্তায ভগবাঁনেব' বিশ্ববপমদর্শয়ং ॥ 
ইতি স্বামিটাকায়াম একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১১ 

৫€৫। হে অড্জুন। যেব্যক্তি আমার জন্য কর্মানুষ্ঠান করে, যে আমাব ভক্ত- 
ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারেব প্রতি আনক্রিরাহত, যাহাৰ 

কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরম পুরুধার্থ, সেই ব্যক্তিই 
আমাকে প্রাপ্ত হইয়। থাকে ॥ 

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ 



ধাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অজ্জুন উবাচ-_ 

১। এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্চুযুপাঁদতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্ক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঁঃ ॥ 

১। 1 অন্বয়ঃ] অজ্জভ্ন উবাচ,--এবং সততযুক্তীঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পযু- 
শীতে, যে চ অপি, অব্যক্তমূ অক্ষরং (ব্রহ্গ) ( পধুপাসতে ), তেষাং ( মধ্যে ) 
কে যোগবিত্তমাঃ ? ॥ 

১। স্বামিটা_-নিগু'ণোপাসনস্তৈবং সগ্তণোপাসনস্ত চ। শ্রেয়: 
কতরদিত্যেতক্ির্ণেতুং দবাদশো গ্ঘমঃ |” পূর্বাধ্যায্বাস্তে “মৎকর্রুন্মৎ- 
পরমে। মন্তভ্ত ইত্যেবং ভক্তিনিষ্টন্ত শ্রেষ্ত্বমুক্তং, “কৌন্তের। প্রতি 
ভ্ঞানীহীত্যাদিনা চ তত্র তশ্তৈব শ্রেষটত্বং নির্ণীতং, তথা 'তেষাং 
জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিধিশিষ্যত' ইত্যাদিনা, “সর্ব জ্ঞানপ্লবেনৈব 
নুজিনং সন্তরিষাসী' ত্যাদিন! চ জ্ঞাননি্টন্ত ্ে্টত্বমুক্তম এবমুভয়োঃ 
শ্রৈষ্ট্েৎপি বিশেষজিজ্ঞাময়! ভগবস্তং প্রতি অর্জুন উবাঁচ--এবমিতি। 
এবং সর্বকর্মা্পণাদিন। সততযুক্তান্তন্িষ্টাঃ সস্তে যে ভক্তান্্াং 
বিশ্ববপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পযুপাসতে ধায়ত্তি, যে চাপ্যক্ষরং 
ন্ধাব্যক্তং নিবিশেষমুপাসতে, তেষামূতয়েষাং মধ্যে কেহতিশয়েন 
যৌগবিদোহতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ 

১। অর্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! যাহার ত্বদ্গাতচিত্তে তোমার উপাঁসন! 
করে এবং যাহার! কেবল অক্ষর এবং অব্যক্ত ব্রদ্মের আরাধন। করিয়া থাকে, এই 
উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহার। শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়। নির্দিষ্ট হয় ?॥ 



২৫২ রমদ্তগবদগীত। | 

ভগবানুবাচ-_ 
২। ময্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিতাযুক্তা উপাপতে । 

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 
৫ 

৩) যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমবাক্তং পধুন্যপাদতে | 
সব্বন্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটম্থমচলং প্রুবমূ ॥ 

৪। সংনিয়ম্যেক্দ্িয় গ্রীমং সর্ববন্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্ন,বন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঁঃ ॥ 

২। [ অন্বয়ঃ] শ্রীভগবান্ উবাচ,__ময়ি মনঃ আবেশ্য (স্থাপয়িত্ব।) নিতা- 
যুক্তাঃ ( সম্তঃ) পরয়া (প্রকৃষ্টয। ) শ্রদ্ধয়৷ ভক্ত! উপেতাঃ (যুক্তীঃ) যে মাঁম 
উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ মে (মম) মতীঃ। 

৩।৪। [ অন্বযঃ ] সর্বত্র সমবুদ্ধীষঃ যে তু ই্্রিয়গ্রামণ সংনিষম্য (সম্যক সংহত) 
অনির্দেশ্তম্ অব্যক্তং সব্বত্রগম্ অমিস্ত্যং কৃটগ্থম (মায়া পপঞ্চে অধ্যক্ষতয়। 
অবস্থিতম্ ) অচল" ধবম্ অক্ষবং পরূ্পাসতে, সর্ব্কতহিতে রতাঃ তে মাম্ 
এব প্রাপ্র বস্তি । 

২। স্বমিটা।-_তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতুযুত্তরং গ্লীতগবান্থবা 
_ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্ত 
একাগ্রং কত্বা নিত্যযুক্ত। মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্রিষ্ঠাঃ সম্তঃ শ্রেষ্ঠয। 
অদ্ধয়! যুক্ত] যে মামারাধয়স্তি তে যুক্ততম! মমাভিমতীঃ ॥ 

৩-_৪ | স্বামিটা।__-তহ্ণতরে কিং ন শেষ্ঠা ইত্যত আঁহ-. 
যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পযুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেহপি মামেব 
প্রাপগুবস্তীতি ঘয়োরন্বয়ঃ | অক্ষরন্ত লক্ষণমাহ-_অনির্দেষ্ঠমিতাদি। 
অনির্দেশ্যশবেন নির্দেষ্টমশক্যং যতোইব্যক্তং বপাদি হীনং সর্ধত্রগং 

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন,--হে অর্জুন | যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনু- 
রক্ত ও নিবিষ্টমন! হইয়া পরম ভক্তিসহকারে আমাকে উপাঁসন। করিয়া থাকে, 
তাহারাই প্রধান যোগী ॥ 



ঘাদশোহধ্যায়ঃ। ২৫৩ 

৫| ক্লেশোইধিকতরস্তেষামব্য্তাসক্তচেতসায। 
শ্ারি, 

অব্যক্ত। হি গতিছু' ঃখং দেহবন্ভিরবাপাতে ॥ 
৬। যে তু সর্ববাণি কন্ধীণি ময়ি সংনাস্ত মৎপরাঃ। 

অনন্যনৈব যোৌগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
৭। তেষামহং সমুদ্্তা মুত্যুনংপারপাগরাঁৎ । 

ভবাঁমি ন চিরা পার্থ মযাবেশিত'চতপাম্ ॥ 
৫ | [অন্য] তেযাম অব্যক্তীসক্তচেতসাম্ অধিকতবঃ কেশ, হি (যন্মাৎ) 

দেহবন্তিঃ অব্যক্ত। গতিঃ ( নিষ্ঠ। ) শুঃখম্ (যথ! স্তাৎ তথা) অবাপ্যতে ॥ 
৬।৭। [ অন্বযঃ ] যে তু সর্ববীণি বর্্মাণি মযি সন্রাস্ত মণ্খপবাঃ (সন্তঃ) 

অনন্যেন এব যৌগেন ( সমাধিনা )- মাং ধাযস্ত; উপাসতে ; হে গার্থ! অহং 

ময়ি আবেশিতচেতসাঁং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিবাৎ (ক্ষিপ্রমেব ) সমুদধর্তী 
ভবামি ॥ 

সর্বব্যাপি অব্যক্তত্বাদেবাচিন্তাং কৃটন্তং কূটে মাযা প্রপঞ্চে 
স্থিতমধিষ্ঠানত্বেনীবপ্তিতম্ মচলং ম্পন্দনবহৃতম্ অতএব ফ্রুবং 
নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্তৎ ॥ 

৫| স্বামিটী। -ননু তেইপি ত্বামেব প্রাপ্প বন্তি তহীতরেষাং 
যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেণারেশরু 5ং বিশেষমাহ _ ক্লেশ 
ইতি ত্রিভিঃ। অবান্তে নির্বিশেষেইক্ষবে আসক্তং চেতো যেষাং 
তেষাং ক্লেশোহধিকতরঃ, হি যন্মাদব্যক্তবিষয়। গতিনিষ্ঠা দেহাভি- 
মাঁনিভিছ্িখং 1 ভবতি এবমবাপ্যতে দেহাভিমানিনাং নিতাং 
প্রতাক্ প্রবণত্বস্ত ছুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ ॥ 

৬--৭| স্বামিটা ।--মদ্ুক্তানান্ধ মত্প্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধি- 

৩৪ যাহার! সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ববভূতেব হিতানুষ্ঠাননিরত ও জিতেক্জিয় 
হইয়া অক্ষর, অনির্দেশ্ঠ, অব্যক্ত, অচিন্তনীয, সর্বব্যাপী হ্রাসবদ্ধিবিহীন, কৃটস্থ 
এবং নিত্য পরব্রঙ্গের উপাসন!। কবে, তাহাব। আমাকেহ প্রাপ্ত হয ॥ 
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৮ | ময্যেব মন আধত্স্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 

নিবসিষ্যদি ময্যেব অত উদ্ধং ন লংশয়ঃ ॥ 
৯। অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরমূ। 

অভ্যাদযোগেন ততো! মামিচ্ছাপণ্ত,ং ধনগ্তীয় ॥ 
৮1 [ অন্বযঃ ] (অতঃ) মযি এব মনঃ আধৎম্ব (স্থিবীবুক) ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয 

অতঃ উদ্ধং (শবীরপাতাদনন্তরং) মযি এব নিবসিষ্যসি, (অত্র) সংশযঃ ন। 
৯। [ অন্বয়ঃ ] হে ধনগ্রয়! অথ (যদি) ময়ি চিত্তং স্থিরং ( যথ। স্তাৎ তথ। ) 

সমাধাতুং ন শরেোষি, ততঃ অভ্যান-যোগেন মাম্ আপগ্ত,ম্ উচ্ছ ( প্রার্যন্থ) ॥ 

ভবতীত্যাহ__ষে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে মযি পরমেশ্ববে সর্ধবাঁণি 
কন্মীণি সংন্তস্য সমর্পা মৎপবা ভূত্বা মাং ধ্যাযস্ত; অনন্তেন ন 
বিছতেহন্টো! ভজনীযো যশ্মিংস্তেনৈবৈকান্তভ'্তযোগেনোপাদত 
ইত্যর্থঃ! তেষামিতি_-এবং মধ্যাবেশিতং চেতো। যৈস্তেষাৎ 
মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং গম গুদ্র্তী অচিরেণৈব ভবামি ॥ 

৮। স্বামিটা।__যম্মার্দেবং ত্মান্মধ্যেবেতি। ময্যেব সঙ্ক্- 
বিকল্পাত্মকং মন আধংস্ব স্ভিরীকুক, বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্সিকাং ময্েব 
নিবেশয়, এবং কুর্বন্ মৎপ্রসাদেন লন্ধজ্ঞনঃ সন্ অত উদ্ধং 
দেহান্তে মরণাঁনন্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং 
কবিষ্যসি নাত্র সংশয়ঃ | তথাচ শ্রুতিঃ;-“দেহান্তে দেবঃ পরং 
ব্রহ্ম তাঁরকং ব্যাঁচষ্টে” ইতি ॥ 

৯। স্বামিটী।-_ _অত্রাশক্তং প্রতি স্থগমোপায়মাহ__অথেতি | 

৫। দেহাভিমীনীর! অতিকাষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয, অতএব 
যাহারা অব্যক্ত বন্দে আসক্তমনা হয, তাহাবা অধিকতব দুঃখ ভোগ করিযা থাকে ॥ 

৬-৭। যাহার! মৎপরাযনণ হুইয! আমাঁতে সমস্ত কাঁধ্য সমর্পণপূর্বক একান্তে 
ভক্তরিসহকাবে আমাকেই ধান ও উপানন! করে; হে পার্থ। আমি তাহাদিগকে 
চিরকাল মধ্যেই এই মৃত্যুর আকর সংসাবনাগর হইতে উদ্ধার করিয়। পাঁকি॥ 

৮। তুমি আমাতে স্থিরতররূপে চিন্ত স্বাপিত কর ও বৃদ্ধি সন্নিবেশিত কর 
্াহ। হইলে পরকালে আমাতেই বাদ করিতে সমর্থ হইবে, তাহ।তে সংশয নাই । 
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১০। অভ্যাসেহপ্যসমর্ধোহমি মৎ্কর্মপরমে! ভব। 

মদর্ঘমপি কন্মীণি কুর্ববন্ সিদ্ধিমবাপ্দ্যসি ॥ 
১১। অখৈতদপ্যশক্তোহপি কর্ত, মদ্যোগমাশ্রিতঃ | 

পর্ববকর্মফলতাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। 
১*। [ অন্বয়ঃ ] ( ষদি পুনঃ ) অত্যাসে অপি অসমর্থ; অসি, (তঙ্হি) মৎকর্নু- 

পরমঃ ( মৎকর্মপ্রধানঃ ) ভব, মদর্থং কর্মাণি কুর্ববন্ অপি সিদ্ধিম্ (সত্বশুদ্ধিং ) 
অবাপ্যসি ॥ 

১১। [অন্থয়ঃ] অথ (যদি) এতৎ অপি কর্তম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ (তদ। ) 

মদযোগম্ ( মর্দেকশরণত্বং) আশ্রিত; যতাক্মবান্ ( সংযতচিত্তঃ সন) সর্ববকর্ধা- 
ফলত্যাগং কুক ॥ 

স্থিরং যথ1 ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং ঘর্দি শত্তো!ন ভবাস্ 
তি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহত্য মদনুশ্মরণলক্ষণো 
যো২ভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্ত,মিচ্ছ প্রযন্বং কুরু॥ 

১০। স্থামিটী। যদি পুনরভ্যাসেইপি অসমর্থন্তহি মদর্থং 
কন্্মীণি কুরু ইত্যাহ-__-অত্যাঁস ইতি | যদি পুনরভ্যাসেহপ্যশক্তোহসি 
তহি মত্গ্রীত্যর্থানি যানি কন্মীণি একাদশ্যিপবাসব্রতপুজাচধ্যা-নাম- 
সংকার্তনাঁদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্ত তাদুশো ভব, এবভ্তানি 
কর্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ববন্ মোক্ষং প্রাস্সাসি ॥ 

১১। স্বামিটী |--অত্যন্তং ভগবদ্ধন্ম্পরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য 
পক্ষাস্তরমাহ-_-অথেতি । যগ্েতদপি কর্তং ন শরোধি তহি 

৯। হে ধনগ্রয়! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে ন। পার, তাহ! হইলে 
( কোন প্রতিমাদি অবলম্বনে আমার অনুম্মরণ রূপ ) অভ্যাস-ধোগ দ্বারা আমাকে 
প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর ॥ 

১*। যদি অভ্যাস-বিষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি- 
সম্পাদনার্থ ব্রত পুজ। প্রভৃতি কার্ধ্যাবলি অনুষ্ঠান কর, মদর্থ কাধ্যদকল করিলেও 
মোক্ষলীভে সমর্থ হইবে 1 
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১২। শ্রেয়ে। হি জ্ঞানমভ্যা সাজ. জ্ঞানাদ্ধ্যানং 
বিশিষাতে | 

ধ্যানাৎ কম্মফলত্যা গন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমূ ॥ 

১৩। অদ্ধেগ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিন্মযো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখম্থখঃ ক্ষমী ॥ 

১২। [ অন্থযঃ ] অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেষঃ, জানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ 

কর্শাফলত্যাগঃ ( শ্রেয়ান্ ), ত্যাগাৎ অনভ্তরং শীস্তিঃ (ভবতি ) ॥ 

মদ্ষেগং মদ্দেকশরণত্বঘাশ্রিত; পন্ সর্নেষাং তৃষ্টার্থানামাবগ্ত- 
কানাঞ্চাগ্রিহোত্রাদি কন্মণাং ফলানি নিরতচিত্তো তৃত্বা 
পরিত্যজ। এতছুক্তং ভবতি,--মরা তাবদীশ্বরাঁজ্যয়া ষথাশত্তি 
কর্্মাণি কর্তব্য(নি, ফশগং তাবদুঈমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাঁধীনমিত্যেবং 
ময়ি ভীবমরোপ]) ফলাসক্তিং পরিত্যঙ্জয বর্তমানো যদি, ভি 
মতপ্রসাদেন কৃতার্থে। ভবিষ্যসীতি তাৎপর্ধ্যম্ ॥ 

১১। স্বামিটা। তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি_-শ্রেয় ইতি। 
সম্যগ জ্জানবহিতানভ্যাসাদ্ বুক্তিনহিতোসদেশশুর্বক ং জ্ঞানং অেষ্ঠং, 
তন্মাদপি তৎপূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং “ততস্ত তং পশ্ঠতি নিষ্কলং 
ধ্যারমান:” ইতি শ্রুতেঃ | তস্মাদপ্যু লক্ষণ: কর্ম্মফলত্যাগঃ শেষ্ঠঃ, 
তন্মদেবস্ুতাৎ কর্মীকলত্যাগাৎ কর্ম্নস্থ কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্া 
মতপ্রনাদেন সমনন্তরমেব সংসাবশান্তিভ বতি।। 

১১। আর যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণা।- 
পন্ন হইম়। সংঘতচিন্ে সকল কর্মফল পবিত্যাগ কর ॥ 

১২। কাবণ, বিবেকণুন্ত অভ্যাস অপেক্ষ। জান শ্রেঠ, জ্ঞান ভপেক্ষণ ধ্যান 
শ্রেঠ, ধ্যান অপেক্ষ। কর্দকলপরিত্াগ শ্রেঠ, কাবণ কর্ম পরিতাগ কবিলেই 

শাস্তি লাভ হয ॥ 
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১৪। সম্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
মযার্পিতমনোবৃদ্ধি্ষো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

১৫। যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
৬ রা 

হর্যামর্ষভয়োদেপৈম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
১৩১৪ । [ অন্বস্বঃ |] সর্ধবভূতানাম্ অছেষ্টা, মৈদ্রঃ) কক্ণঃ চ এব নিশ্ুমঃ 

নিবহক্কারঃ, সমহ্ঃখন্থথঃ ক্ষমী সততং সন্তঃ; যোগী তায়! দুটনিশ্চযঃ, নি 
অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ ষঃ মণ্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 

১৫। [ অন্বপ্নঃ ] যম্মাৎ লোক: ন উদ্ধিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্ধিজতে, ঘঃ " 
হর্মামর্ষভয়োদবেগৈঃ মুক্তঃ স মে প্রিষঃ ॥ 

১৩১3 । স্বা্মটী। এবন্ৃতন্ত ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বর- 
প্রসাদহেতুন্ ধর্দানাহ__অদেষ্টেত্যষ্টভ্ি ।  সর্বভূতানাং যথাযথ 
মদেষ্টা মৈত্রঃ, ককণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্তঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ততে 
ঈতি মৈত্রঃ হীনেষু রুপালুরিত্যর্থ:, নির্মমে। নিরহসঙ্কারশ্চ কপালুত্বা- 
দেবান্তৈ১ সহ সমে সুখতুঃখে যস্য সঃ। ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ। সন্তুষ্ট 
ইতি |_-সততং লাভেহলাভে চ সন্তষ্ঃ স্প্রসন্নচিত্তত যোগী 
অপ্রমত্তঃ যতাত্। সংযতস্বভাবঃ দুঢ়ে। মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য, 
নয্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এবভ্ভৃতে! যে! মদ্তভ্তঃ স মে প্রিরঃ ॥ 

১৫। স্বামিটা।__কিঞ্চ যম্মাদি।তি। ষষ্াৎ সকাশাৎ লোকে 
জনঃ নোদ্বিতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্পোতি, যশ্চ লোকান্ 
নোদ্বিজতে, ষশ্চ স্বাভীবিকৈহ্র্ষাদিভিযুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টাগ- 
লীভে উৎপহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাতে অসহনং, ভয়ং ব্রাসঃ, উদ্বোগো 
ভয়াদিনিমিত্রশ্িত্ৃক্ষোভঃ, এতৈবিমুক্তো যো মভ্তক্তঃ স মে প্রিয়: ॥ 

১৩১৪ । যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্, কৃপালুঃ মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, 
পমছুঃখন্থ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেক্দ্রিয়, ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি 
আমাতেই মন ও বৃদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন,__তিনি ই আমার প্রিয় ॥ 

১৭-_-গী 



২৫৮ শ্রমদ্তগবদগীতা। 

১৬। অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাপীনে। গতব্যথঃ | 
সর্ববারভ্তপরি ত্যাগী যে মদ্ুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

১৭। যে! নহ্ৃয্যতি ন ছেষ্টি ন শোচতি ন কাঞ্্ষতি |! 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

১৬। [ অন্বয়ঃ ] অনপেক্ষঃ ( নিম্পহঃ) অচিঃ (শুদ্ধঃ) দক্ষঃ (অন্লসঃ) 
উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্যঃ) গতব্যথঃ, সর্ববারস্তপবিত্যাগী যঃ মদ্তক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ 

১৭। [ অন্থয়ঃ ] ধঃ (প্রিয়ং প্রাপা) ন হৃষ্যতি, ( অপ্রয়: প্রাপ্য ) ন দ্বেষ্টি, 
ন শৌচতি, ন কাঙ্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান্ স মে প্রিয় ॥ 

১৬। স্বামিটা।-_কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি । অনপেক্ষ যদৃচ্ছয়োপ- 
স্থিতেপ্যর্থে নিম্পৃহঃ, শুচিবণচ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোহ- 
নলসঃ, উদ্দাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ গতব্যগঃ আধিশূন্যঃ, সব্ববান্ 
দষ্াৃষ্টার্থান্ আরম্তা্গগ্ঘমান্ পরিত্যক্ত, শীলং যস্য সঃ এবভ্ৃতঃ 
সন্ ষো মদ্তন্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

১৭ | স্বামিটী।-_-কিঞ্চ য ইতি । প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন স্ৃষ্যতি 
অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইট্টার্থনাশে সতি ষো ন শৌচতি, 
অপ্রাপ্তমর্থ, যো ন কাজ্ষতি, শুতাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যন্তুং 
শীলং যস্; সঃ এবস্ততো৷ ভূত্বা যো! মদ্তক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ | 

১৫। লোক সকল যাঁহ! হইতে উদ্দিগ্র হয না, যিনি লৌকদিগের ভে 
ভীত হয়েন না এবং যিনি হর্ম, বিষাদ, ভয ও উদ্বেগএুন্য ; তিনিই আমাৰ প্রিষ ॥ 

১৬। যিনি নিম্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত, মনঃপীড়াশৃম্ত এবং 
সকল উদ্যমপরিত্যাগী, এরূপ মদভন্ত ব্যন্ি আমাব প্রিন্ব | 

১৭। যিনি শৌক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঞ্। ও পাঁপ্ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন: 
এবূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ 



দ্বাদশোহধ্যায়ঃ। ২৫৯" 

১৮। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ মানাপমানয়ে।ঃ | 
শীতোঞ্চম্থথছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ 

£ পি 

১৯ | তুল্যনিন্দাস্ততিম্ম নী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ে। নরঃ ॥ 

২০। যে তু ধন্মাৃতমিদং যথোক্তং পযুযপাসানে। 
শ্রদ্দধানা মৎপরম! ভক্তান্তেহতীব মে প্রিরাঃ ॥ 
ইতি ' ভক্তিযৌগো নাঁম দ্বাদশোহ্ধ্যায়; ॥ ১৯ 

১৮১৯ । [শ্ন্বযঃ] শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ সমঃ, শীতোকসুখছুঃথেযু 

সম:, সঙ্গবিবর্জিতঃ, তুলানিন্দাস্কতিঃ (নিন্দা দোষনঙ্কীর্নং চ স্ততিশ্চ গণগণনং চ 
নিন্দান্ততী, তে তুল্যে যস্ সঃ) মৌনী, যেন টি সস্তষ্ঃ অনিকেতঃ স্থিবমতিঃ 
ভুক্তিমান নরঃ মে প্রিষঃ ॥ 

২০ [ অলয়ঃ ] যে তু যথোক্তম্ ইদং ধর্দমামতং পযুনাপাসতে ( অনুতিষ্ঠস্তি) 
শরদ্দধানাঃ মৎ্পরমাঃ ৬ক্তাঃ তে মে অতীব প্রিষাঃ ॥ 

১৮/১৯। স্বামিটা 1-__কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম 
একবপঃ মানাপমানগোবপি তথ! সম এব, হর্ষবিষাদশূন্ত ইতার্থঃ, 
শবীতোফয়োঃ স্ুখছুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ কচিদপ্যনাস্তঃ | 
কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্ততিশ্চ যন্ত সঃ, মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ 
যথালন্ধেন সন্তুষ্টঃ, অনিকেতো। নিয়তবাসশুন্যঃ, স্থিবমন্তিঃ ব্যবস্থিত- 
চিন্তঃ এবন্ভুঁতো মদ্ত্তিমান্ ষঃ স নরো৷ মম প্রিয় | 

২৯ | স্বামিট: ।- উত্তং ধর্শ্গিন্ঠং সফলমুপসংহরতি-_যে তিজ্তি। 
যথোক্তমুত্ত' রক *বং ধর্মমেবায় তম "আম তত্বসাধনত্বাৎ পশ্ধ্যামৃতমিতি 

১৯১৯ । খিনি আসক্তি পরিত,', “বক শত্রু ও মিত, মান ও অপমান, 

শীত ও উফ, 2 ও দুঃখ, নিন্দ। ও প্রশংন। 8০] কপ বিবেচনা ক রয| থাকেন এবং 

যিনি মৌনী, বিন যখ্কঞ্চিৎ লাভে নন্বষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস কবেন 

ন' এব” স্থিরমতি ও স্থিবভাত্তসম্প্ন হইয়াছেন) তিনিই আমার প্রিয় ॥ 
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কেচিৎ পঠস্তি। যে তদুপাসতে অন্তিষ্ঠস্তি শ্রদ্ধাং কুর্ববন্তে। মৎপর- 
মাশ্চ সন্তে| মন্তক্তান্তেইতীৰ মে প্রিয়। ভবস্তি ইতি ॥ 

দুঃখমব্যক্তবক্তৈ তদবহুবিদ্রমতো বুধঃ | 
স্থখং কৃষ্ণপদান্তোজং ভক্তিসংপথবান্ ভজেৎ॥ 

ইতি শ্রীভগবাগীতায়াং স্বামিকৃতটাকাযাং ভক্তিযৌগে! নাম 
ঘ্বাদশোহধ্যাযঃ ॥ ১২ 

| 

নীহারা মৎপরাধণ হইয়! পরম শ্রদ্ধা সহকাঁবে উক্তপ্রকার ধর্মনৰপ অমৃত পান 
করেন, সেই ভক্তগণই আমার অতীব গ্রিয়। 

দ্বাদশ অধাঁয সমাঁপু ॥ ১২ 



এয়োদশোবধ্যায়ঃ। 
[ অজ্ভুন উবাচ-__ 

ক। প্রকৃতিং পুরুধং চৈব ক্ষোত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্রেয়ধ্চ কেশব |]% 

'হী।ভগবান্ুবা-- 

১। ইং শরারং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যতিধীয়তে | 
এতদ্ যো বেভি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ ইতি তদ্দিদ2॥ 

1 (ক)। [অন্বয়ঃ] মন্ভুন উবাচ। হে কেশব! প্রকৃতিং পৃকষং চ এব ক্ষেত্র, 
ক্ষেত্রজ্চ (এব) জানং জেট এব এহৎ বোদতুম্ উচ্ছামি॥ 

১। | অন্বয়ঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ,_হে কৌন্তেঘ! ইং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি 
অভিধীযতে, বঃ এতৎ বেত্তি, তদ্বিদঃ ( ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদঃ ) তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি 
প্রাঃ ॥ 

,| স্বামিটা ।-_প্ভক্তানামহমুদ্ধত। | সংসারাদিত্যবাদি যত | 
য়োদশেহথ তৎদিদ্ধৌ তত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥৮ “তেষামহং সমুদর্ত। 
মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থেগতি পুর্ধং প্রতি- 
জ্ঞাতং, ন চাত্জ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সন্ভবতীতি তত্বজ্ঞানোপ- 
দেশার্থং প্রকৃতিপুক্ষবিনেকাধার আরভ্যতে। তত্র যৎ 
সপ্তমাধ্যায়ে অপর! পর! চেতি প্রকৃতিদববনমুক্তং যয়োরবিবেকাজ্জীব- 
ভাবমাপন্নস্ত চিদংশস্তাঁয়ং সংসীবঃ যাত্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্ত 

[ (ক) অর্জুন কহিলেন_হে কেন্ব ! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র, 
জ্ঞান ও জেয; এই সকল জানিতে ইচ্ছ। করি ॥ ] 

* শ্রোকোহ্যং প্রক্ষিপ্ত ইতি ন কৈবপি টাকাকারৈরব্যাখ্যানমন্ত লিখিতম্ | 
“বঙ্গবানী” মুক্তিতে মহাভারতে পদ্ঘমিদং বর্তৃতে। 



২৬২ জমদ্তগবদগীত।। 

২। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু ভারত । 

কষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্কীনং ঘত্তক্তজ্ঞানং মতং মম ॥ 
২। [ অদ্বয়ঃ |] হে ভাবত! সর্বাক্ষেত্রেধু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি, 

ক্ষেত্রক্ষেত্র জয়োঃ যৎ জ্ঞানং তত জ্ঞানং মম মতম্॥ 

ৃষ্্যাদিষু প্রবুত্তিস্তদেব প্ররুতিদ্য়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্পদবাচ্যং পরম্পব- 

বিভনং তন্ততে! নিবপরিষ্যন্ ল্লীভগবান্ুলাচ--ইদমিতি। ইদ্দং 
ভোগায়ুতনশবীরং ক্ষেত্রাম ত্যভিধীযতে সংস।রন্ত প্ররোহভূমিত্বাৎ, 

এতদ ষে। বেছি শহং মমেনি মগ্গতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ কষীবলব- 

ত্ৎফলভোকৃত্বাৎ, তদ্িদঃ ক্ষেত্রক্ষে ব্রজ্ঞযোর্ববিবেকজ্ঞাঃ ॥ 

১। স্বামিটী|।-তদেবং দংসারিণ: স্ববপমুক্তমিদানীং তণ্তৈব 

পারমার্থকমসংসারিন্বপমাহ _ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং 

সংসা।রণং জীবং বস্ততঃ সর্বক্ষেত্রেঘন্ুগ তং মামেব বিদ্ধি, তত্বমসী তি 

শ্রত্যুপলক্ষিতেন চিদ্ংশেন মদ্দ্রপতস্তোক্ত্বাৎ। আদরার্থদেতৎ 

জ্ঞানং স্তৌতি-_ক্ষেত্রক্ষে্রজ্য়োর্যদ্বেলক্গণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্গ 
হেতুত্বাং জ্ঞানমিতি মম মতম্ ) অগ্তৎ তু বৃথা পাপ্ডিত্যং বন্ধহেতুত্বা- 

দিত্যর্থঃ | তদুক্তং,_-“শৎ কর্ম যন বন্ধার স1 বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। 

আয্লাসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্ান্ত। শিল্পনৈপুণ*্মিতি ॥ 

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন,_হে অজ্জুন ! এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র বলিয়া 
কথিত হয়। যিনি এই ক্ষেত্রকে বিদিত হইয়াছেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বেত্ীর! 
ঠাহাকে ক্ষেত্রজ্জ বলিয়। থাকেন ॥ 

২। আমাকেই সকল ক্ষেত্রের হ্ষেত্রজ্ঞ বলিয়। জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের 
যে বৈলক্ষণ্য-জান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান ; ইহাই আমার মত ॥ 
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৩। তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাঁদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ ঘৎ। 
সচ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ লমানেন মে শৃণু ॥ 

৪। ধাধিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্। 
ব্হ্মদূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 

৩। [ অস্বয়ঃ ] তৎ ক্ষেত্রং যত চ, যাদৃক চ, যদ্বিকারি, যতঃ চ (ভবতি), 
যৎ (যৈঃ প্রকারৈং স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈভি নমিত্ার্থং)) সঃ ( ক্ষেত্রজ্ঞং) চ ই, 
ষৎপ্রভাবঃ চ তৎ শমাসেন (সংক্ষেপেণ) মে শুণু॥ 

৪। [অহ্বয়ঠ (এতৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যাঁথার্থাং) খধিভি; বিবিধৈঃ 
ছন্বোভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমঙিঃ বরহ্গন্ত্রপদৈঃ চ এব পৃথক বনধা গীতম্ 
( কথিতং )॥ 

৩। স্বামিটা।-_অত্র যন্ঘপি চতুর্ব্িংশতিতেদভিন্না প্রকৃতি? 
ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং, তথাপি দেহধঞ্চেণৈব পরিণতায়ামেব তম্তামহ- 
মত্যাদিভাবেন অবিবেকঃ স্ষুট ইতি তদ্িবেকার্থমদং শরীবং 
ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তদেব প্রপঞ্চরিষ্যন্ প্রতিজানীতে-_-তদিতি। যদুক্তং 

ময়া তত ক্ষেত্রং মত স্ববপতো! জড়ং দৃপ্তািস্বভাবং যাদুক্ যাঁদৃশঞ্চ 
ইচ্ছাদিধর্্মকং, যদ্দিকাবি ঘৈবিক্ট্রিযাদিবিকাবৈর্যুক্তং, যতশ্চ 
প্রক্ৃতিপুরুষসংধোগাত্তবতি, যদিতি যৈঃ 'প্রকারৈঃ স্কাবরজঙ্গমাদি- 
ভেদৈভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো ধঃ স্ববপতো যংপ্রভাবশ্চ 
অচিস্তৈশ্বর্যাষে/গেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পরন্তৎ সর্বং সজ্কষেপতো মন্তঃ 
শৃণু॥ 

৪। ম্বামিটা।_কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্তায়ং সংক্ষেপ ইত্য- 
পেক্ষায়ামাহ__খধিভিরিতি । খষিভিব্বশিষ্ঠাদি ভিধোগশাৈষু 
ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিবপেণ বনুধ! গীতং নিকপিতম্। 

৩। সেই ক্ষেত্র কি প্রকার, তাহার বিকারই বা কিরূপ, তাহা কিরূপে 
উৎপন্ন হয়, উহার ধর্শা কি, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কির্পপ, উহ্থার প্রভাবই কি প্রকার-_ 
সেই স্কল বিষয় আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ 
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৫| মহাভূতান্যহঙ্কারে! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্ড্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দিয়গোচরাঃ ॥ 

৬। ইচ্ছা দ্বেষঃ স্খং ছুঃখং সঙ্বাতশ্চেতন ধুতিঃ | 
এতৎ ক্ষেত্রং মম।সেন সবিকারমুদহৃতম্ ॥ 

৫৬ | [ অন্বযঃ ] মহাতুতানি, অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ (মলপ্রকৃতিঃ ) 
এব, দশ ইন্ড্িয়াণি, একং ( মনঃ) চ পঞ্চ ইন্ট্রিষগোচরাঃ ( শব্দাদয়ঃ ) ( এতানি 
চতুর্িংশতিতত্বানি আচক্ষতে ) ইচ্ছ1, ছ্বেষঃ সখং, ছুঃখং, সংঘাত; (শরীরং 

চেতনা, ধৃতিঃ এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমালেন (সংক্ষেপেণ) উদাহৃতম্ ॥ 

বিবিধৈনিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্্মা দিবিষয়ৈশ্ছন্দৌভেদৈনণনাযজনীব- 
দেবতাবপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ সুত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্গ স্থত্রযতে সুচ্যতে 
এভিরিতি ব্রন্দস্থত্রাণি “যতো বা ইমাঁনি ভূতানি জায়স্ত” ইত্যাদীনি 
নটন্তলক্ষণপরীণি উপনিষদ্বা্কযানি। তথা ব্রহ্ম পদ্ভতে গম্যতে, 
সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভারতি পদ্শান স্ববপলক্ষণপরাণি “সত্যং 
জ্ঞানমন্তং বরন্ষেপ্ত্যাদীনি তৈশ্চ বুধ! গীতম্। কিঞ্চ হেতুমন্ডিঃ 
“সদেব সৌম্োদমগ্রম আপীৎ, কথমসতঃ সঙ্জীয়তে” ইতি । “কে! 
হোবান্ত।ৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন ম্তাৎ এষ 

হোবানন্দযতী” ত্যাদিযুক্তিমদ্ছিঃ অন্যাৎ অপ|নচেষ্টাং ক: কুধ্য।ৎ। 
প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কৃর্ধযার্দিতি শ্রতিপদবোবর্থঃ। 
বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেক বাক্যতধা অসন্দিদ্ধার্থ প্রতিপাদকৈ- 
রিত্যর্থঃ । তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং ছুঃলংগ্রহং সংক্ষেপতস্তত্যং 
কথয়িষ্যামি তৎ শৃথিত্যর্থঃ | যদ্ব। “ভথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসে” ত্যাদীনি 
ব্রন্মনুত্রানি গৃহান্তে, তাগ্চেব ব্রন্ম পদ্ঠতে নিশ্চীয়তে এভরিতি পদানি 
তৈহেতুমদ্িঃ “ঈক্ষতেন শশব্ম্, আনন্দময়োহত্যা।”দিত্যাদিযুক্তি- 
মদ্ভিব্বিনিশ্চিতার্থেঃ । শেষং সমানম্। 

৪। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধধিগণ উহ! বিবৃত করিয়াছেন। বিবিধ বেদও পৃথক্রপে 
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৭। অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস। ক্ষান্তিরাজবমূ । 
আচাধ্যোপাসনং শৌচং স্থর্যমাত্ববিনি গ্রহঃ ॥ 

৮। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 
জন্মস্বতু[জরাবাধিছঃখদোযানুদর্শনমূ ॥ 

৫1৬।  স্বামিটী।-_অত্র ক্ষেত্রন্ববপমীহ--মহাঁভূতানীতি 
দবাভ্যাম। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কীরস্তৎকারণভূ তঃ, 
বৃদ্ধিজ্ঞণনাত্মকং মহত্তব্বম্্, অব্যক্তং মুলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ 
বাহ্াানি জ্ঞানকর্শেক্িয়া ৭, “শ্রোত্রত্বগ ভ্রাণদৃগ-জিহ্বাবাগ_দৌমে 1 
জ্ঘিপাঁষব” ইতি । একক মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্রবপা 
এব শব্দাদয আকা শীদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইক্জ্রিরবিষয়াঃ 
পঞ্চ, তদেৰং  চতুর্বিংশতিতক্কান্যুন্তীনি ।  ইচ্ছেতি-_-ইচ্ছাদয়ঃ 
প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাত: শরীরং, চেতন। জ্ঞানাত্মিক। মনোবুন্তিঃ, ধৃতিঃ 

ধৈষ্যম ১) এতে চেচ্ছাদয়ে দৃশ্ঠত্বানাত্মধন্্ীঃ অপি তু মনোধন্্নী এব, 

অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এবোপলক্ষণঞ্চেতৎ সঙ্কল্লাদীনাম। তথাচ 
শ্রুতিঃ- “কাম: সঙ্কল্ো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি- 
ধার্তীরিত্যেতৎ জর্ধং মন এব” ইতি। অনেন যাদৃগিতি 
প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্্া দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্র সবিকারমি্দ্রিয়াদি- 

বিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ | 

উহ! প্রতিপাদন করিতেছেন এবং র্রঙ্গাত্মভাবছোতক যুক্তিযুক্ত বাক্যঘ্বাবাও উক্ত 
ক্েত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ব নির্ণীত হইয়াছে । সী 

৫__৬। পঞ্চ মহাঁভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, একাদশ ইস্জিয়, পঞ্চ 
ক্জিয়-গোচর, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, শরীর, জ্ঞানাক্সিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য ; 
এই কয়েকটী ক্ষেত্রধর্ম, উত্ত ধর্মবিশিষ্ট ইন্দ্িয়াদিবিকারশা'লী ক্ষেত্র সংক্ষেপে 

কীর্তন করিলাম ॥ 



২৬৬ শ্রমত্তগবদগীতা৷ | 

৯। অসক্তিরনভিঘ্ঙ্গ: পুন্্রদারগৃহাদিষু | 
নিত্যঞ্চ সমচিততত্বমি্নিষ্টোপপত্তিষু ॥ 

১০ | ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ৷ 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিস্জনসংস দি ॥ 

১১। অধ্যান্সন্কান(নতাত্বং তত্তৃজ্ঞা শার্ঘদর্শনম্ | 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্জানং যদতোহন্যাথা ॥ 

৭--১১। [ অহ্থয়ং ] অমানিত্বমূ, অনগ্ভিত্মূ, অহিংস, ক্ষান্তিঃ, আজ্জব, 

আচায্যোপাসনং, শৌচং, স্থৈধ্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্টিয়ার্থেনু বৈরাগ্যম্ অনহঙ্কারঃ 
এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছ্ঃখদৌযানুদর্শনম্, অসভিঃ পুত্রদারগৃহাদিব্ অন্ভিগঙ্গঃ 
ইষ্টানিষ্টোপপত্তিবু নিত্যং সমচিত্তত্বং চ, ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী 
(একাস্তা) ভক্তিঃ, বিবিক্দেশসেবিত্বং (নির্জন স্থানসেব।), জনসংস্দি অরতিঃ) 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্বজ্ঞীনার্ঘদর্শদমূ, এতৎ জ্ঞীনং প্রোক্তং, যৎ অতঃ অন্যথা 
(বিপবীতং) (তৎ) অজ্ঞানং ( প্রোক্তমূ ) ॥ 

৭--১১| স্বামিটা ।-_-ইদানীমমানিত্বাদিপঞ্চ ভকক্তলক্ষণ।ৎ 
ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া৷ জ্ঞেরং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তবেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত- 
জ্ঞানসাধনান্ঠাহ__অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘাবাহিতাং, 

অদস্তিত্বং দম্তরাহিত্যম্, অহিংস! পরপীড়া বর্ঞনং, ক্ষাস্তিঃ সহিষুত্বং, 
আর্জবম্ অবক্রতা, আচাধ্যেপাপনং সদৃগুকসেবনং, শৌ5ং বাহ্য- 
মাভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাং মুজ্জলাঁদিন। আত্ান্তবঞ্চ রাগা দমলক্ষালনম্। 
তথাচ স্বৃতিঃ,_-“শোৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং নাহ্যমাত্যন্তরং তথ| | 
মুজ্জলাভ্যাং স্বৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিন্তথান্তর” মিতি ॥ স্থের্ধযং সম্মার্গে 
প্রবৃত্তস্ত তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরস'যমঃ এতজজ্ঞানমিতি 
প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেঘিতি। জন্মাদিযু 
হঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং ছুঃখবপন্ত দোষস্তানু- 
দর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্তৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি । অপক্তিঃ 
পুক্রদারাদিপদার্থেযু প্রীতিত্যগঃ, অনভিথবঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে 
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১২। জ্বেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্য'মি যজজ্জবাত্বা সত মশ্্তে । 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সভন্ানভুচ্যতে ॥ 

১২। [অন্বয়ঃ] (ইদানীং) যৎ্ জ্ঞেয়ং তথ প্রবঙ্ষ্যাঁমি, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ 
অগ্লতে তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে ॥ 

ছঃখে বা অহমেব সুখী ভঃখী চেত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ) ইঠ্টানিষ্টয়ে। 
কপপভিষু প্রাপ্তিযু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বম্॥ কিঞ্চ ময়ীতি। 
মঘে পরমেশ্বরেইনন্তযোগেন সর্বাস্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্ত 
ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধবশ্চিত্ত প্রসাদ ক্রস্তং দেশং সেবিতুং শালং যস্ত 
তস্ত ভাবন্তত্বং, প্রাককৃতানাং জনানাং সংসদি সভাযামর শী রত্য- 
ভাঁবঃ| কিঞ্চ অধ্যাত্মেত। আত্মানম'ধকৃত্য বত্তমানমধ্য।আুজ্ঞানং 

শান্মন্লিত্যত্বং নিত্যভাবঃ তন্বং পদাথবৃদ্ধিনিষ্টত্বমিত্যর্থঃ, তত্বজ্ঞানস্তার্থঃ 
প্রয়োজনং মোক্স্তসম্ত দর্শনং মোক্ষম্ত এর্বোৎকষ্টত্বালোচনমিতার্থঃ, 
এতদমানিত্বমদন্তিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং বছুক্তমেতজ জ্ঞানমিতি 
(প্রান্তং বসিষ্ঠাদিভিজ্ঞণনসাধনত্বাৎ, অতোই১গ1 অন্মাদ্বিপরীতং 
মানত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, অতঃ সর্বথা 
ত্যাজ্য মিত্যর্থঃ ॥ 

১২। স্বামিটা ।--এভিঃ সাধনৈর্যজ. জ্ঞেয়ং তদাহ__জ্ঞেরমিতি 

ষড়ভঃ। যত জ্ঞেয়ং তৎ 'প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং 
দর্শঘতি যদ্ধক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোন্ষং প্রাপ্পোতি। কিং তৎ 
অনাদ্িমং আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্গ 

৭-১১। আম্মশ্রাঘারাহিত্য, অদাস্তিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলভ৮ 
আচাধ্যোপাসন।, 'গুরুনেবা), শৌচ, স্বৈষ্য,আস্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা , 
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ছঃখ ও দোষের বারংবার মমালোচন।, শ্রীতিত্যাগ ; পুত্র 
কলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি , ইষ্ট ও অনিষ্টপাতে সমচিন্তত!, আমার প্রতি 
অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্ম জাঁনপরায়ণত। এবং 

তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন, ইহাই ওাঁন ; ইহাঁর বিপরীতই অজ্ঞান ॥ 
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১৩। সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখ যু । 
সর্ববহঃ শ্ুঠিমল্লোকে সর্বমারৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 

১৪ । সব্বেবক্ড্রিয়গুণাভাসং সর্ব্েক্দ্রিয়বিবর্জিতমূ | 
অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগু ণং গুণভোক্ত, চ ॥ 

১৩। [ অন্বয়ঃ ] সর্বতঃ পাণিপাং, সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং, সর্বতঃ 
শ্রতিমৎ তৎ (সৎ) লোকে সর্বম্ আনত্য (ব্যাপ্য ) তিষ্ঠতি ॥ 

১৪। [ অন্বয়ঃ] ( তৎ) সর্ববেক্ত্িয়গুণাভাসং, সব্ধেক্িয়বিবক্ষি তম্ অপক্ং 
সর্ব্বভৃৎ নিগু ণং, গুণভোত্ত, চ॥ 

অনাদীতোতাবটৈব বভরীঠিণ। অনাদিমত্তে সিদ্ধেইপি পুনম্মতুপ- 
প্রত্যযশ্ছান্দনঃ, যদ্বা অনাদীতি মতপবঞ্চেতি পদদ্ধবং, মম বিষে? 
পবং নির্বিশেষপং ব্রদ্দেতার্থ । তদেবাহ-্ন সদিত্যাদি, 
বিধিমুখেন প্রমাণস্ত। বিষয়ঃ-সচ্ছব্দেনোচ্যতে, নিষেধবিষয়ন্ত্রসচ্ছাব্দে- 

নে।চ্যতে, ইদস্ত তছুভয়বিলগ্ষণমবিষষ্ দিত্যার্থ? | 
১৩। স্বামিটা।__নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্িলক্ষণত্থে সতি “সর্বং 

খন্বিদং ব্রহ্ম” প্ব্রন্গোবেদং সর্বব”মিত্যাদি শ্রুতিভির্ব্বিকদ্ধ্েতেত্যা শঙ্কা 
“পরাস্ত শনি বিবিদৈন শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিষা চে ত্য।দি 
শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া ভচিত্ত্যশক্তয সব্বাত্মত্বং তশ্ত দর্শয়নাহ - সর্ব ত ইতি 
পঞ্চভিঃ | র্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদদাশ্চ যন্ত তত, সর্বতোহক্ষীণি 
শিরাংসি মুখানি চ যস্ত তত, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেক্দিয়েযুক্তং সং 
লোকে সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্ব প্রাণি প্রবৃত্ভিভিঃ পাণ্যাদিভিঃ 
বপাদিভিঃ সর্বব্যবহারাম্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থ; ॥ 

১২। এক্ষণে জ্ঞের় বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ কর; উহা! বিদ্রিত হইলে 
লৌকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্বশেষরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সং-ও নন, 

অসৎ-ও নন। 
১৩। সর্বত্রই তাহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে ; 

তিনি বিশ্বের সকলকে আবৃত করিয়। অবস্থান করিয়! রহিয়াছেন। 
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১৫। বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সু্মত্বাতদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ 
১৫! [ অন্বয়ঃ] ভূতানাং বহিঃ অস্তঃ চ (স্থিতং) অচরং (স্থাবরং) 

5বম্ এব সুশ্দত্বাৎ অবিজ্ঞেরং দূরস্থং চ অন্তিকে ( সমীপে ) চ তত (ক্র )॥ 

১৭ । স্বামিটা |__কিঞ্চ সব্দেন্দিয়েত। সর্কেেষাং চক্ষুরাদীন! 
মিন্দিযাণাং গুণেষু বপাগ্যাকাবান্থ বু্তিধু তত্বনাকারেণ ভাসত 
ইতি তথা, সর্কেন্দ্রিধা ণ গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষযান আভাসযহাতি বা। 
নব্বরিন্দ্িয়েবিবঙ্গিতঞ্চ। তথা চ শ্রতিত_-*অপাণিপাদে। জপনো 
গ্রণীত। পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স এণোত্যকর্ণঃ; ইতাদি। াপন্রং সঙ্গশৃগ্ং 
তথাপি সর্বং বিভর্তীতি সব্বভূৎ সর্বস্তাধারভূনং তরে নিগুণং 
সন্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তু গুণানাং সক্ধাদীনাং ভোক্ত, পালকম্ ॥ 

১৫:|। স্বামি ।+_কিঞ্চ বছিরিতি। ভূতানাং চবাচবাঁণাং 
স্বকাধ্যাণীং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব, স্ুবর্ণমিব কটককুগুলাদীনাং, জল- 
তরঙ্গাণামন্ত্বহির্জলমিব, অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং যদ্ ভূতজীতং 
তদেব, কারণাত্মকত্বাৎ কাধ্যস্ত | এবমপি সুক্ষত্বাৎ বপাদি হীনত্বা- 
স্রদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্ং ন ভবতি । অতএব অবিদ্ধষাং 
যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। 
বিছ্ধাং পুনঃ প্রত্যগা ত্বত্বাদস্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতম্ । তথাচ 
ম্তর-_“তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ,রে তদ্স্তিকে | তদন্তরন্তয সর্বব্ত 
তু সর্ববস্তাস্ত বাহাতত” ইতি। এজতি চলতি, নৈজতি ন চলতি,তুং 
উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ ॥ 

১৪। তিনি ইন্ত্রিষবিহীন, কিন্তু সমন্ড ইব্জিয় ও কপ রস প্রভৃতি ইক্জিষেব 
গুণ সকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তিণৃন্ত ও সকল বস্তুর আধার, তিনি 
নিপু ণ, কিন্তু সর্ধবগুণপালক ॥ 



২৭০ শ্রীমদ্তুগবদগীতা৷ | 

১৬। অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্কিতমৃ। 
ভূতভর্তু চ তজজ্েয়ং গ্রপিষণ প্রাভবিষুণ চ॥ 

১৭। াতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে | : 
শান জ্বেয়ং জ্তানগম্যং হৃদি সর্ধ্বল্য বিচ্টিতম্ ॥ 

১৬। [ অন্বযই ] ভূতেন্ চ অবিভক্তং (সদপি ) বিভক্তং চ. ইব স্থিত 
ভূতভর্ত গ্রসিঞ্ণ প্রভবিষ্ণ চ তত (ব্রহ্গ)॥ 

১৭। |[ অন্বয়; | (তৎ রক্ষ) জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ (অজ্ঞানাঁৎ। 
পরম্, উচ্যতে, জ্ঞানং জেয়ং জ্ঞানগম্যং সব্বন্ত জণ্দ বিষ্টিতং (স্থিতং) তত 
(ব্রন্মা) ॥ 

১৬। স্বামিটী।_-কিঞ্চ 'অবিতক্তমিতি।  ভূঁতেু স্থাবব- 
জঙ্গমাম্মকেঘবিভক্তং কাবণাত্মনীভিন্ং কার্ধ্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব 
স্থিতং চ, সমুদ্রীক্জতং ফেনাদি যথ। সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি তংস্ববপ- 
মেবোক্তং, তৎ জ্ঞেবং তত পুর্বোক্তং জ্দেযমিত্যর্থঃ। ভূতানাং ভর্তু চ 

পোষকং শ্থিতিকালে গ্রলযকালে চ গ্রসিষণ গ্রসনশীলং স্ষ্টিকালে চ 
প্রভবিষ্ণণ নানাকার্য্যাত্মন প্রভবনশীলম্ ॥ 

১৭। স্বামিটা।__কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং 
কুর্্যাদীনামপি তৎ প্যোতিঃ প্রকাশকং, “যেন সৃর্যান্তপতি তেজ- 
সেদ্ধঃ “ন তত্র স্ধ্যে। ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম! বিদ্যুতো ভান্তি 
কূতোহ্য়মপ্রিস্তমেব ভান্তমন্ত্রভাতি সর্ববং তশ্ত ভাসা সব্বমিদং 

প1১৫। তিনি চরাচর এবং সর্ব ভূতের মধ ও বহির্ভাগে অবস্থান কবিচ্ে্ছেন। 
তিনি সক্ষত্বপ্রবুক্ত অবিজেয়; তিনি জ্ঞানীদিগের অতি সন্নিকট ও অজ্ঞানীদিশের 
দ্ররবস্তী ॥ 

১৬। তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত খাকিয। বিভ্ুক্তেব হ্যায় অবস্থান কবিতেছেন। 
তিনি ভূতগণের ভর্তা ; তিনি প্রলযকালে সমুদয় গ্রাস কবেন ও সৃষ্টিকালে নান! 
রূপ পরিগ্রহ করিয়। উৎপন্ন হইয়! থাকেন। 
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১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্রেষঞ্চোক্তং সমানতঃ | 
মছক্ত এতদ্বিজ্ঞায় সষ্ভাবায়োপপগ্তে ॥ 

১৮। [ অন্বয়$] ইতি ক্ষেত্র, তথ! নং, জয়ং চ সমাসতঃ (সংক্ষেপতঃ) 
উক্তং, মদত ঃ এতৎ বিজ্ঞাষ মন্তীবায় উপপদ্ধতে । যুজ্যতে, মোক্ষং গচ্ছতি ) ॥ 

বিভাতীস্ত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোইজ্জানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্ট- 

মুচ্যতে, “আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাদি ভাাদি” শ্রতেঃ। জ্ঞানঞ্চ 

তদেব বৃদ্ধিবৃত্তাবভিব্যাপ্তং তদেব বপাগ্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞচ জ্ঞানগম্যঞ্চ 

তদেব অমানিত্বাদিলক্ষণেন পুর্বোক্তজ্ঞীনসাধনেন প্রাপ্যমিত্য ১2, 

জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি- _সর্বস্ত প্রাণিমাত্রস্ত হুদ্দি বিষিতং বিশেষেণ।- 

প্রচাতস্ববপেণ নিয়ন্ততয়া স্িতম্। ধিষ্টিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠার 
স্তিতমিত্যর্থ; ॥ 

১৮। স্বামিটী।_উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপ- 
ংহরতি_-ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং, তথা 

জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তং জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং 

ব্রন্ষেত্যাদি বিষ্টিতমিত্যন্তং নসিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং সর্বমপি ময়] 

সংক্ষেপেণোক্তং, এতচ্চ পুর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণে! মন্তক্তো বিজ্ঞার মদ্- 

ভাবায় ব্রহ্বত্বায়োপপদ্:ত যোগ্যো ভবতি ॥ 

১৭। তিনি জ্যোতিফষমণ্ডলীর জ্যোতিঃ ও অন্ধকারের ( অজ্ঞানের ) অন্ত ৷ 
তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়। তিনি জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন ॥ 

১৮। আমি তোমার ন্কিট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটা মংক্ষেপে 
কীর্তন করিলাম, আমার ভক্তগণ ইহ! অবগত হইয়। আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল 
করিতে সমর্থ হয় ॥ 



২৭২ শ্ীমত্তগবদগীত। | 

১৯। প্রকৃতিং পুরুষঞ্ধে বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি । 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্ ॥ 

২০ | কার্যকারণকভূত্বে হেতুঃ প্ররৃতিরুচ্তে | 
পুরুবঃ হৃখছুঃখানাং হোভ্ত্বে হেতুরচাতে ॥ 

১৯। [ অহ্বয়ঃ ] প্রকৃতিং পুরুষম্ উভৌ অপি অনাদী এব বিদ্ধি, বিকারান্ 
চ ওণান্ চ এব প্রকৃতিসম্তবান্ বিদ্ধি ॥ 

২*। [ অন্বয়ঃ] কাধ্য কারণ-কর্তৃতে প্রকৃতি; হেতুঃ উচ্যতে, পুকষঃ ( জীবঃ ) 
হুখহূঃখনাং ভোক্ত,স্থে হেতুঃ উচ্যতে ॥ 

১৯। স্বামিটা।-_-তদেবং তত ক্ষেত্রং যচ্চ ধাদূক্ চেত্যেতাবৎ 
প্রপঞ্চিতম্, ইদানীস্ত যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যংপ্রভাব- 
শ্েত্যে তৎ পূর্ব প্রতিজ্ঞা তমেব প্র কৃতিপুকষঞোঃ স সারহেতুত্বকথনেন 
প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ | তত্র তয়োরপি প্ররুতিপুকষযো- 
রাঁদিমস্ত্ে তয়োরপি প্রকুত্যান্তরেশ ভাব্য মিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্তাদতস্তা- 
বুভাঁবনাঁদী বিদ্ধি, অনাদেরীশ্বরন্ত শঙ্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং 
পুকষোহপি তদংশত্বাদনাদিবেব | অত্র চ পরমেশ্বরস্ত তচ্ছক্তীনাঞ্চ 
অনাদিত্বং নিত্যত্বং চ শ্রীমচ্ছঙ্করতগবদ্ভাষাকৃত্তিবতিপ্রবন্ধেনৌপ- 
পাদ্দিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যাদন্মাভিঃ ন প্রপঞ্চাতে | বিকাবাংশ্চ দেহে- 
ভ্ড্িয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান সুখদুঃখমোহাদীন্ প্ররুতেঃ 
সংভূতান্ বিদ্ধি ॥ 

২*। স্বমমিটী।_-বিকারাণাং প্রকুতিসম্তবত্বং দর্শরন্ পুকষ দা 
সংস্তবহেতুত্বং দর্শয়তি_-কাধ্যেতি | কার্ধ্যং শরীরং কারণ[নি সৃখছ্ঃখ- 
সাধনা নীন্দ্রিয়াণি তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্থেতু- 
রুচ্তে কপিলাদিভিঃ, পুকষো জীবন্ত, ততরুত হ্বখছূঃখানাং 

১৯। প্রকৃতি ও পুরুষ উত্ত়ই অনাদি; দেহ ইন্জিমাঁদি বিকার এবং স্থখ- 
ছুঃখাদি গুণসমুদর প্রকৃতি হইতে সমুভ্ভূত হুইয়াছে ॥ 
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২১। পুরুবঃ প্রকৃতিস্থে। হি ভূউংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। 
কারণং গুণসঙ্গোহহ্য নদসদ্যোনিজন্মস্থ ॥ 

২২। উপদ্রেষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেহম্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ 

২১। [ অহ্বরঃ] হি (যন্মাৎ) পুকষং প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভ৬.% 
অশ্য (পুরুষস্য ) সদনদযোনিজন্সন্থ গুণসঙ্গঃ কাঁরণন ॥ 

২২। [ অন্বয়ঃ] অন্মিন্ দেহে পুরুষঃ পবঃ উপদ্রষ্টী, তগা অন্ুমন্তা চ. কত? 
' বিধায়কঃ ) ভোক্তা, মহেশ্বরঃ পরমাত্স। চ ইতি অপি উত্ত2 ॥ 

ভক্ত ত্বে হেতুরুচ্তে। অয়ং ভাব -যন্কপাচেতনায়াঃ প্রকতে 

স্বতঃ কর্তৃত্ব ন সম্ভবতি, তথ। পুকষন্তাপ্যবিকারিণো ভো্তত্বং এ 
সম্ভবতি, তথাপি কর্তত্বং নাম ক্রিয়ানির্বর্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যা!" 
চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতগ্ঠাধিষ্ঠি তত্বাৎ সম্ভবতি, ষথা! বন্ধেবদ্ধিজ্বলনং 
নাস্োন্তিধ্যগ. গমনং বৎসানৃষ্টবশাং গৌস্তন্যপয়স্ঃ ক্ষরণমিত্যাদি. 
'অতঃ পুরুষসন্গিধানাৎ প্রকতেঃ কর্তৃত্বমু্যতে, ভোক্তংত্বপ্চ সুখছুঃখ. 

ংবেদনং, তচ্চ চেতনধর্শী এবেতি 'প্রকৃতিসন্নিধান।ৎ পুকষস্তয 
ভোক্তস্মুচ্যতে ইতি ॥ 

২১। স্বামিটী।__তথাপ্যবিকারিণে জন্মরহিতস্ত চ ভোক্ত ত্বং 
কণমিত্যত্রাহ_পুকষ ইতি । হি যশ্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্যে দেহে 
ভাদাত্মোন স্থিতঃ পুকষঃ অতস্তজ্জনিতান্ স্ুখছুঃখাদীন্ ভুউ.কে: 
আন্ত চ পুরুষম্ত সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্যগাদিযোনিষু 
বানি জন্মানি তেষু গুণলঙ্গে' গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিক্িয়ৈ? 
সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থ2 ॥ 

২২ । স্বাঁমিটা। তদনেন প্রকাবেণ প্রকৃত্যবিবেকাদে। 

২০_-২১। শরার ও ইক্জিয়গণের (কাধ্য ও কারণের) কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি 
এবং সুখতুঃখ ভোগবিষয়ে পুকষই কারণ বলিযা! নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পুরুষ দেতে 
মধিষ্ঠান করিয়! ( প্রকৃতিস্থ হইয়াই তঙ্জনিত সুখছুঃখ ভোগ করেন। অণসঙ্গ 

১৮-_গী 
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২৩। য এবং বেতি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্ববথ! বর্তমানৌহুপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ 

২৩। [ অন্বষ্পঃ] ষঃ এবং পুকষং ওপৈত সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি, স সর্ব্ধধ 

বর্তমান: অপি ভুয়ং ন অভিজাতে ॥ 

পুরুষস্য সংসারে ন তু স্ববপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ--উপ- 
দ্রষ্টেতি। অশ্মিন্ প্রক্কতিকার্যে দেহে বর্তমানোহপি পুকষঃ পরে! 
ভিন্ন এব, ন তদ্গুণৈরু'জ্যতে ইত্যর্থঃ, তত্র ছেতবঃ-_যন্মাদুপদ্রষ্ট 
পৃথগ-্ভীত এব সমীপে স্থিত্ব। দ্রষ্টা সাক্ষী তার্থঃ, তথা অন্ুমস্তা অন্থু- 
মোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণান্গ্রাহকঃ “সাক্ষী চেতা কেবলে! নিগু ণ- 
শ্েতত্যাদিশ্ররতে:, তথা এ্রশ্বরেণ বপেণ ভর্তী বিধায়কঃ ভোক্ত 
পালক ইতি চ, মহাংশ্চাপাবীশ্ববশ্চেতি স ব্রহ্গাদীনামপি পতিরিতি 
চ পরমাত্ম! অস্তর্্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রত্যা, তথাচ শ্রুতিঃ, “এষ সর্ববে- 
শ্বর এষ ভূতীধিপতিরেষ লোকপাল” ইত্যাদি ॥ 

২৩। ন্বামিটা ।__-এবংপ্রকৃতিপুকষবিবেকন্ঞানিনং স্তোৌতি ফ 

এবমিতি এবমুপদ্রষটত্বাদিরূপেণ পুকষং যো বেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ 
স্থখছুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যে! বেত্তি স পুকষঃ সর্ব বিধিমভি- 

লজ্ঘা বর্তমানোহপি পুননণভিজ্জারতে মুচাতে এবেত্যর্থ? ॥ 

( অর্থাৎ ইঞ্জিয়গণের সহিত তাহার সম্পর্কই ) সৎ ও অনৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের 
হর"নাত্র কারণ ॥ 

২২। তিনি এই দেহে বর্তমান থাকিযাও দেহ হইতে ভিন্ন ; কারণ তিনি 
সাক্ষিন্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্তা, প্রতিপালক মহেম্বর ও অন্তর্ধামী ॥ 

২৩। যেব্যক্তি এইরূপে পুকষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন 
তিনি শান্্রম্মত পণ অতিক্রম করিলেও মুন্তিলীভ কবিয়। থাকেন । 
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২৪। ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাআবীনমাস্ত্ন | 
অন্যে সাজ্মোন যোগেন কন্মযোগেণ চাপরে ॥ 

২৫। অন্যে ত্েবমজানন্তঃ শ্রুত্বীনেভা উপাঁসতে। 
তেহপি চাতিতরন্তেব মৃত্যং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ 

২৪1 [অন্য] কেচৎ ধ্যানেন আন্মন (দেহে) আত্মন। ( মনন। । 
আয্মানং পণ্যস্তি, অন্যে মাংখ্যন যোৌগেন, অপবে চ কন্মযেগেণ (আাম্সানং 

পশ্যন্তি ) ॥ 

২৫। [ অন্বয়ঃ| অন্ে তু এবম্ অক্জীনন্তঃ অন্যেভাঃ ( আচাষোভ্যঃ ) 

শন্বা (আল্মানং ) উপাঁপূত, তে আপি এ্তপবাধণাঃ মৃত্য অভিতবন্তি এব ॥ 

২৭। স্বামিটা ।_-এনভ্ভৃতবিবিক্তাত্মজ্ঞানপাপনবিকল্পানা্__ 
বাঁনেনেতি ঘ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্ম।কার প্রতায়াবৃন্তা। আত্মনি দেহ এব 
মাম্সন। মনপ। এপমাত্মানং কেচিং পপত্ান্তি অগ্ঠে তু সাংখ্যেন 

গ্ররৃতিপুকষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন। 'মপরে চ কর্ধ- 
যোৌগেণ পন্ন্তীতি সর্বত্রানুসঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাঁদীনাং ষথ।যেগ্যং 
ক্ুমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্বনিষ্ঠাভেদাভি প্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ 

২৫। স্বামিটা |-_মতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ--অন্তে 
ত্বতি। অন্টে তু সাংখাযেগাদিম[গ্ণ এবমুপদ্রষ্ট ত্বাদিলক্ষণমাত্মানং 
সাক্ষাৎকর্ত,, মজানস্তোইন্তেভা 'আচার্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্ব' উপাসতে 

ধ্যাবস্তি, তেহপি চ শ্রদ্ধা উপদেশশ্রবণপরায়ণা: সস্তো মৃত্যুং 
সংসারং রং শনৈরতিতরস্ত্েষ ণ 

২৪ | কেহ কেহ মনের সাহাযো ধান দ্বার দেহমধ্যে আস্মাকে যুদ্ুণুন 

করে; কেহ কেহ প্রকৃতি পুকষের বৈলক্ষণাবপ যোগ দ্বার।, কেহ ব| কর্দমযোগ 

দ্বার তাহাকে নিরীক্ষণ কবিতে সমর্থ হয ॥ 
২৫। কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত ন। হইয| অন্টের নিকট উদ্দেশ বাক। 

এবণপূর্ববক তাহার উপাসনাধ প্রন হধ, সে দমন্ত হ্রতিপরায়ণ বাক্তিরাও মৃত্যুকে 
অ”তক্রম করিয়! থাকে ॥ 
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২৬। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমমূ। 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্মলংযোগাতদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ 

২৭ | সমং সর্বেেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরমূ 
বনশ্যৎম্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যাতি দস পশাতি 

২৬। [ অন্থয়)| হে ভরতমভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গম' সত্বং সংজাযনে, 

তত ( সত্তবজন্ম ) ক্ষেঅক্ষেত্রজ্জনংযোগাৎ বিদ্ধি ॥ 

২৭। [ অন্বযঃ ] সর্বেেবু ভূতেদ্ সমং তি্ঠস্তং বিনগ্ঠত্থ (অপি) অবিনগ্স্তং 

পবমেশ্বরং যত পগ্ঠাতি, নং পশ্ঠতি ॥ 

২৬। স্বামিটা'-_ তত্র কর্দ্যোগন্ত তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপণ্ঝি- 

হত্বাৎ ধ্যানযোগন্ত চ যষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাঁংখা 

বিবিক্তাত্মবিষয়ন্বাৎ সাখ্যর্মেব প্রপঞ্চন্নাহ--বাঁবদিতি, ঘাবদধ্যায়- 

সমাপ্তি । যাবৎ যত ি!ঞ্চৎ বস্তমাত্রং সমুৎপদ্যতে তৎ সর্বং ক্ষেত্র- 

ক্ষেত্রজ্যযোযেণগাদবিবেককততাদাত্মযধ্যাসাদ্ুবতীতি জানীহি ॥ 

২৭। স্বামিটী।__-অবিবেককৃতং সংসারোদ ভবমুক্ত। তন্িবুক্তষে 
বিবিক্তাত্মবিষধং সম্যগ্দর্শয়ন্নাহ_সমমিতি । স্তাঁবরঙ্গঙ্গমাত্মকেষু 
ভতেষু নির্বর্বশৈষসদ্রুপেণ সমং ঘথা৷ ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং 
যঃ পশ্ঠতি অতএব ভেষু বিনশ্ৎম্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্ঠতি স এব 
সম্যক পশ্যতি নানি উত্যর্থঃ ॥ 

4০ 

২৬। হে ভরতনভ ! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগে স্বাববজঙ্গমাত্নক সম্দধ 

পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে ॥ 
২৭। স্থাবরজঙ্গনীত্মক পদার্থ-সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ঠ 

হন না, তিনি সকল তৃতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি সেই 

পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন, তিনিই যথার্থ দেখিতেছেন ॥ 
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২৮। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থি তমাশ্বরযৃ । 
ন ভিনজ্তাত্নাতানং ততো! যাতি পর।ং গতিমূ ॥ 

২৯। প্রকুত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ | 
যঃ পশ্যতি তথাকন্নানমকর্ত।রৎ ন পশ্ঠতি ॥ 

২৮। [অন্বযঃ | সর্বত্র সমং স্মবস্থিতম্ ইশ্বর" € পণমীত্জীনং ) পণ্ঠান্ 

আত্মন। (স্েনৈব) আত্মানং ন হিনস্তি (হিংসা ন করোতি) ততঃ পরাং 
গতিং যাতি ॥ 

২৯। [ অন্বযঃ | ঘত চ কন্ীণি প্রকৃত্যা এব সব্দশঃ ক্রিষমাণানি তণা 
াজ্সানম্ অকর্তীরং (চ) পশ্যতি, রঃ পশ্যত্তি ॥ 

৯৮ | স্বামিটী ।__-কুত ইত্যত শ্াহ__-সমং পশ্যনিতি | সর্বত্র 
কুতমাত্রে সমং সমবস্থিতং সম্যগ, স্তপ্রচ্যুতম্বপেণীবস্থিতং পর- 
মাত্মানং পশ্ঠন্ হি যম্মাদাআআনং ন হিনস্তি অবিস্থায়াঁ সচ্চিদানন্দ কপ- 
মাত্মানং তিবস্কতা ন বিনাশয়তি, ভতশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং 
প্রাপ্রেরতি, ষন্তেবং ন পশ্ঠতি স হি দেহাত্মদর্শা দেহেন সাত্মানং 
হিনন্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,-_“অকৃর্যাযা নীম তে লোকা অন্ধেন তমসা- 
বুতাঃ | তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনে! জনাঃ” ॥ ইতি ॥ 

২৯। স্বামিটা--নন্ু শুভাস্তভ কর্ম কর্তৃত্বেন বৈষমো দৃশামানে 
কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্ররূত্যৈবেতি | 'প্রকুত্যৈব দেহে- 
ক্িয়াকারেণ পরিণত! সর্বশঃ সর্ব: প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মীণি 
ষঃ পশ্তঠতি, তথাকআ্মানপাকর্তীরং দেহাতিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্ব ন 
স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্ঠতি স এব সম্যক পগ্ততি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ 

২৮। লৌকনকল সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে 
নিজেকে নিজে হিংদা করে ন। ( অর্থাৎ অবিদ্যা। দ্বার আত্মাকে আবৃত করে ন) 
এই নিমিত্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥ 

২৯। প্রকৃতি সর্বপ্রকার কর্শ-সমুদয় সম্পাদন করেন, কিন্তু আত্ম। স্বয়ং 
কোন কর্ম করেন না, ধিনি ইহ! সঙ্গার্শন করিয়াছেন, তিনিই লমাগ দশী ॥ 



২৭৮ শ্রীমন্তগ বদগীত1 | 

৩০ | যদ ভূতপুথগভাবমেকস্থমনুপশ্যতি 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ। ॥ 

নিব রা 

৩১। অনাদিত্বান্নিগু ণত্বাৎ পরমাত্মায়মবায়ঃ | 
শরীরাস্থোপি কৌন্তেষ ন করোতি ন লিপাতে ॥ 

৩*। |অন্বযঃ] যদ! তূতপৃথগ ভাবম্ একক্ম্ অনুপগ্ঠতি, ততঃ (প্রকৃতেঃ ) 
( ভূতানাং ) বিস্তারং চ ( অন্ুগন্ঠতি ) তদ| এক্ সম্পদ্যতে ॥ 

৩১। [ অন্বযঃ ] হে কৌন্তেয! অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ অয়ম অব্যযঃ 
পরমাত্ম। শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, ( অতঃ কর্ফলৈঃ ) ন লিপ্যতে ॥ 

০০। স্বামিটী।- ইদানীং ভূভানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনা- 
,ভদাছুতভেদক্লতমপ্যাত্মনো রত রগারারারারিলারেরি | 
যদ ভূতানাং স্বাবরজঙগমানাং পৃথগ-ভাবং ভেদম্ একস্কম একন্তা- 
মেবেশ্বরশক্তিবপার়াং প্রক্ক তা প্রলর়ে স্থিতমন্ুপশ্যতি আঁলোঁচয়তি 

অতএব তন্তা এব প্ররুতেঃ সকাশাভূতানাং 'বস্তারং স্ষ্টিসময়ে 
অনুপশ্যতি তদা প্রকাত তাবনমাতরত্েন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ 

পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সম্পগ্ঠতে ব্রন্দৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ 
৩১। স্বামটী।_ তথাপি পবমেশ্বরস্ত সংসারাবস্থারাং দেহ- 

সম্বন্থনিমিত্তৈঃ কন্মতিস্তৎফলৈশ্চ সুখছুঃখা দিভির্বৈষম্যং ছু্পরিহর- 
মিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ--অনাদিত্বাদ্িতি | যদ্ুতপত্ভিমৎ তদ্দেণ 
হি ব্যেতি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্স্ত তশ্ত গুণনাশে ব্যযো ভবতি 
য়ং তু পরমাত্ম অনাদিনিগণশ্চ অতোইব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ, তশ্মাৎ 
শত স্িতাৎপি ন কিঞ্চিৎ কবোতি ন চ কর্মফলৈলিপ্যতে ॥ 

৬৮ -৮ _াপি 

৩*। যখন একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত তৃতসকলের ভিন্নভাব যিন প্রতাঙ্ষ 
করেন, এবং সেই প্রকৃতি হইতেই তাহাদের বিস্তার ( উৎপত্তি ) দর্শন করেন তখন 
তিনি সেইপ্রকৃতি হইতেই পূর্ণন্ন্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ 

৩১। হে কৌন্তেয়! এই অব্যগ পরমাঝ্ম। দেহে অবগ্থান করিলেও অনাদিত্ব 
ও নিগু ণতৃপ্রযুক্ত কোন কর্মানুষ্ঠান করেন না৷ এবং কোন প্রকার কর্পাফল দ্বারাও 

কদাচ লিপ্ত হন না॥ 



ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | ২ধ৯ 

৩২। যথ৷ সর্বগতং সৌক্ষযাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্ববত্রাবস্থিতো৷ দেহে তথাত্মা। নোপলিপ্যতে ॥ 

৩৩। ঘথ! প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্ং লোকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ" কৃতন্্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥ 

৩২। [ অন্বযঃ] যথা! সর্ববগতম্ আকাশং সৌক্্যাৎ ন উপলিপাতে 
' সম্বধ্যতে ), তথা সর্ববত্র দেহে অবস্থিতঃ তাস্বা ন উপলিপ্যতে ॥ 

৩৩। [ অন্বয়] হে ভারত! যথা এক রবিঃ, ইমং কৃত্শ্ং লোকং 
প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী ( পরমাস্বা ) কৃত্সং ক্ষেত্রং প্রকাশয তি ॥ 

৩২। স্বামিটী !--তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ__যথেতি। যথা 

সব্বগতং পঙ্কা দত্ষপি স্থিতমাকাঁশং সৌক্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভিনে ণপ- 
'লপ্যতে তথ সব্বত্র উত্তমে মধাযে বাঁ দেহে শ্থিতোহপাম্মা নোপ- 

লিপাতে দৈহিকৈর্দোষগুণৈন  য্ঙ্গ্যত উত্যথঃ ॥ 

৩৩। স্ব।মিটী___মসঙ্গত্বাল্লেপো। নাস্তীত্যাকা শদৃষ্টান্তেন দশিতং, 

প্রকাশকাচ্চ প্রকাণ্তধশ্মৈন” মৃজ্যতে ইতি ববিদৃষ্ান্তেনাহ__ বগা 
প্রকাশয়তীতি *। স্পষ্টোহর্থঃ ॥ 

৩২। যেমন আকাশ নকল পদার্থে অবস্থান করিলেও অত্যন্ত সুক্্তাবশতঃ 

ফোন পদার্থ বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রপ আত্ম! সকল দেহে অবস্থান করিলেও 

দৈহিক গুণ-দৌষ দ্বারা "কখনই লিপ্ত হন ন। ॥ 

৩৩। হে ভারত ! যেমন হুর্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে সুপ্রত্শিত 

করেন, তক্জরপ ক্ষেত্রী ( আত্ম। ) এক হইয়াও সমস্ত ক্ষেত্র (দেহ) প্রকাশিত 

করিয়৷ থাকেন ॥ 
প্র

 ্্--স্প মপপ্ ল
 শশা 

+ রবিদৃষ্টান্তৌহত্র আত্মন উয়ার্থেইপি ভবতি, রবিবৎ সর্বক্ষেত্রেব এক আত্ম! 

অলেপকশ্চ ইতি শাভা ॥ 



১৮৩ জ্রীমপ্তগবদগীত1। 

৩৪। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা | 
ভূত্তপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিছু্যান্তি তে পরনূ ॥ 

৫১ 

তি ,. *,ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভীগষৌগে। নাম 

নয়োদশোব্যায়ত ॥ ১৩) 

৩৪। [ অশ্বয়ঃ] এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ! ছেদং ) ভূঁতপ্রকতিমোক্ষ' 
ঢ জ্ঞানচক্ষুষ! যে বিছুঃং তে পরং ( মোক্ষগদং ) যাত্তি | 

৩৪ । স্বামিটী--অধ্যায়ার্থম্পসংহরতি-_ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবোরতি ! 
এবমুক্তপ্রকাবেণ ক্ষেতক্ষেত্রজ্ঞয়োরস্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞনলক্ষণেন 

চক্ষুষা যে বিছুঃ, তথা চেরমুক্ত1! ভূতান।ং প্ররুতিস্তন্তাঃ সকাশাৎ 
(মাক্ষত মোক্ষোপায়ং ধ্যানাক্িকঞ্চ যে বিদ্ুস্তে পরং পদ* যাস্তি ॥ 

বিবিক্কৌ যেন তত্বেন মিশৌ প্রকৃতিপুরুষৌ । 

তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্ববম্ ॥ 

ঈতি শ্ীমদ্ভগবদগীতায়াং স্বামিকৃতটা কায়াং ভ্রষ্চোদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৩। 

৩৪। যীহার। জ্ঞানচন্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রঞ্জের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ ভেদ এবং 

ভৌতিক প্রকৃতি ( অর্থাৎ অবিদ্তা ) হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হন, তাহার! 
পরমপদ (নির্বাণ ) প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ।। 

অয়োদশ অধ্যায় সমান ॥১৩ - 



চতুদ্দশোহধ্যায়ঃ। 
ঈ'ভগবানুবাচ-_ 

১। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞ।নমুত্তমমূ । 
যজজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ স্বেধ পরাং সিদ্ধিমিতো গতা?ঃ ॥ 

১। [অন্থয়ঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ, জ্ঞানানাম্ উন্তমং পরং জ্ঞানং তুয়ঃ প্রব. 

ক্ষাঁমি, যত জাত্ব। সর্বে মুনযঃ উতঃ ( দেহবন্ধনাৎ উর্ঘং) পরাং মিদ্ধিং গচাঃ। 

১। স্বামিটী।-_পপুং গ্রকৃত্যো£হস্বতদ্ত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গ ৩1 
প্রাহ সংসারবৈচিত্রাং শিস্তরেণ চতুদ্দিশে ॥* যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ 
সবং স্তাববজন্গমম । ক্ষেত্রক্ষেজ্ঞসংযোগাত্দ্িদ্ধি ভরতর্যভ ॥ 
ঈতৃক্তম্ ; স চ ক্ষেতরক্ষেব্রজ্ঞর়োঃ সংযোগে! নিবীশ্বরসাংখ্যানামিব 
ন স্বাতন্্রেণ কিন্তু ঈশ্ববেচ্ছরৈবেতি কথনপুর্ধকং “কারণং 
গুণসঙ্গোইস্ত সদসদ্যোনিজম্মন্থিগতানেনোক্তং সত্বাদিগুণকৃতং 
সংসারবৈচিত্র্যং গ্রপঞ্চয়িযান্নেবস্ুতং বক্ষ্যমাণমর্থৎ ন্তৌতি-_ 
শ্রভগবানগবাচ পরং তুর ইতি দ্বাভ্যাম। পরং পরমাত্মনিষ্টং 
জ্রীয়তেইনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভয়োহপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বঙ্ষ্যামি। 
কথভৃতং? জ্ঞানানাং তপ:কম্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং 
মোক্ষহেতুত্বাংৎ। তদেবাহ--যজজ্জাত্ব। প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ 
সর্কে ইতে] দেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোন্বং গভাঃ 'প্রাপ্তাঃ ॥ 

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন আমি পুনর্বধার জাননকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমাত্ত- 

বিষয় জ্ঞান কীর্তন করিতেছি, যাহা অবগত হইয়! মুনিগণ দেহান্তে পরম মোক্ষ 

লাভ করিয়া থাকেন )। 
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২। উদং জ্ঞানযুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগ তাঃ | 
সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ 

৩। মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তন্মিন্ গর্ভং দধাম্যহমৃ | 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততে। ভবতি ভারত ॥ 

২। | অন্থয়ঃ ] ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিতা মম সাধগ্ম্যম আগতাঃ ( সন্তুঃ ) সর্গে 
( স্থষ্টিকালে ) অপি ন উপজায়স্তে, প্রলধে ন ব্যথস্তি চ॥ 

৩। [ অন্বয়ঃ১] হেভাবত! মহৎ ব্রহ্ম ( প্রকৃতিঃ ) মম যোনিঃ (গর্ভীধান- 
স্কানং) তম্মিন অহং গর্ভং ( জগব্বিস্তাবহেতুং চিদ্রাভাস” ) দধামি (নিক্ষিপামি ) 

ততঃ সর্বভৃতানাং সগবঃ। উৎপত্তিঃ) ভবতি ॥ 

২! স্বামিটী।_কিঞ্চ ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমীণং জ্ঞানমুপা 
শ্রতা জ্ঞানলাধনমন্থষ্ঠাঞ্প মম সাধর্থ্যাং মন্্রপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সপে; 
২পি ব্রহ্মাদিধু উৎপগ্ধমানেঘ'প নোৎপদ্স্তে, তথ প্রলয়েইপি ন 
বাথস্তি প্রলঘ়্ে ঘঃখানি নানুভবন্থি পুনন বর্তন্ত ইত্যর্থ: ॥ 

৩। স্বামিটী|-_তদেবং প্রশংপয়া শ্রোতারমভিমুখীক্ ত্য 
পবমেশ্বরাধানয়েঃ প্রকৃতিপুকষয়োঃ সন্বভূঁতোৎপন্তিং প্রতি হেতুত্বং 

ন তু স্বতন্ত্রযৌরিতীমং বিবক্ষিতমর্থৎ কথয়স্তি--মমেতি। দেশতঃ 
কালতশ্চানবচ্ছিননত্বান্ম5ৎ, বৃংঠিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্। 
ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ | তন্সহৰ্,হ্ধ মম পরমেশ্বরস্ত যোনির্গর্ভাধান- 
স্কানং, তন্মিন্নহং গর্ভং জগদিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি, 
প্রলয়ে ময্ি লীনং সন্তমবিষ্ঠ।কান কন্মান্থ শয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং স্যষ্টিসময়ে 
জেশ্যন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত ঢর্থঃ, ততো গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাঁং 
ব্রহ্গাদীনাং সম্ভব উৎপত্তিরবতি । 

২। এই জ্ঞান আশ্রষ করিলে আমার সারপ্য প্রাপ্ত হইয়। সৃষ্টিকালেও 
জন্মগ্রহণ করে ন। এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হয় ন!। 

৩। হেভারত! প্রকৃতি গর্ভাধানস্থান, আমি তাহাতে সমস্ত জগাতর বীজ 

নিক্ষেপ করিয়। থাকি, তাহ! হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয় ॥ 
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৪। সর্ববষোনিষু কৌন্তেয় মুর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঁঃ। 
তাপাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীসপ্রদঃ পিতা ॥ 

21 সত্ত্ব রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকুতিসম্তবাঃ | 
নিবধ্নত্তি মচাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়মূ ॥ 

১ । [অন্বযঃ] তে কৌন্তেয়। দর্ববযোনিষূ যাঁঃ মূর্তযঃ স্গবস্তি, তাঁসাঁং মহৎ এক্ষ 
গবাখা প্রকৃতিঃ) যোনিঃ (কাবণং) অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা) পিতা ॥ 

৫। [ অন্থয়ঃ | হে মহাবাহো | সন্বং, বজঠ, তমঃ উতি প্রকৃতিসম্তবাঃ 
এণাঁঃ দেহে অবায়ং ( নির্বরধিকারং) দেহিনং (আত্মানং) নিবধুত্তি ॥ 

৪। স্বামিটা।__-ন কেবলং স্থষ্যপক্রম এব মদধিষিতাভ্যাং 
প্রকৃতিপুকষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ অপি তু সর্বদৈবেত্যাহ_ 
পর্ববেতি। সর্বান্থ যোনিষু মনুষ্যাদ্যা্ু ব মৃক্রয়ঃ স্বাবরজঙ্গমাত্মিকা 
উৎপ্থন্তে তাসাং মুর্তীনাং মহদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতিষোৌনিম্মাতৃস্কানীয়!, অহঞ্চ 
বীজপ্রদঃ গভাধানকর্ত। পিতা! ॥ 

৫| স্বামিটা ।-_-তদেবং পরমেশ্বরাধীনাত্যাং প্রকৃতিপু€ষাভ্যাং 
নব্বভূতোৎ্পত্তিং নিবপ্য ঈদ্দানীং প্ররৃতিসঙ্গেন পুরুষস্ত সংসারং 
প্রপঞ্চঘতি - সন্তমিত্যাদি-চতুভিঃ ) সত্বং রজন্তম ইতি ত্রয়ো গুণাঃ 
প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উতদ্তঝো যেষাং তে তথোক্তাঃ, 
গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তম্তাঃ সকাশীৎ পৃথক্ত্বেনাভিব্যস্তাঃ সন্তঃ 
প্রকৃতিকাধ্যে দেহে তাদাজ্মোন স্থিতং দোহনং চিদংশং বস্ততোহ- 
ব্যয়ং নির্বিকারমেব সন্তং নিবধস্তি, স্বকার্যেৈঃ সুখছুঃখমোহাক্ষিন্ছিঃ 
ংযোজয়স্তীত্যর্থ; ॥ 

৪। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যৌনিতে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মূর্তি সমুস্ভূত 

হয, প্রকৃতি সেই মূর্তি-সমুদায়ের যোনি ( মাতৃস্থানীয়। ) এবং আমি বীঞ্জপ্রদ পিত। ॥ 
৫| হে মহাবাহো!! প্রকৃতি হইতে জাত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী ৩৭ 

দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে 
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৬। তত্র সত্বং নিম্মলত্বা প্রকাশকমনানয়মূ। 
স্শখসঙ্গেন বরাতি জ্ঞাননঙ্গেন চানঘ ॥ 

৭। রজে! রাগাজ্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণীনঙ্গসমুদ্ধবমূ । 
তন্নিবপ্লাতি কৌন্তেয় কন্মনঙ্গেন দেহিনমূ ॥ 

৬। [অন্রঃ] হে অনঘ ৷ তত্র (তেষাং গুণানা' মধ্যে) নিন্মলহাৎ প্রকাশকম 
অনাময়ং ( শীস্তং) সত্বং শ্রখনঙ্গেন জানসঙ্গেন চ ( দেহিন” ) বরাতি।। 

৭। [ অন্বয়ঃ ] হে কোন্যেষ । র্রাগাত্মক” ( অনুরঞ্নরূপং ) বঃ তষ্ণাসঙ্গ 
সমুস্তবং বিদ্ধি, তৎ রজঃ) কর্লজেন দেহিনং নিবরাঁতি ॥ 

৬। স্বামিটা 1--তর সত্বন্ত লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাভ _ 
ততেতি | তত্র তেষাং গুণানা মধো সত্ব নন্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ 
স্ষটিকবং প্রকাশকং ভান্ববম অনামবঞ্চ নিরুপদ্রবং শীন্তমিতার্থ : 
'তা*২ শান্ততাৎ স্বকার্যোণ 5খেন বঃ সঙ্গস্তেন লধধাতি গ্রকাশকত্বাচ্চ 
স্বকান্ধ্যণ জ্ঞ।ণেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধাতি। হে আনঘ নিম্পাপ। 
অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধন্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্জে সংযোগ্ষ 
'শীতার্থত ॥ 

৭, স্বামিটা।-_ রজসে। লক্ষণং বন্ধকত্বপ্চাহ-_র্গ তি । বজঃ 
সংন্ত+ং গুপং বাগাত্মকমন্ুব্জনরূপং বিদ্ধি, অতএন তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং 
তঞ্চা অপ্রাপ্তেহর্থেইভিল।ষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থে গ্রীতিরিশেষেণা সন্ভি- 
স্তরোস্ৃষণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবোইম্মাৎথ তদ্রজো। দেহিনং দুষ্টাদৃষ্টার্থেয় 
কর্ন সঙ্গেনা স্ত্যা। নিভবাং বধ্াতি, তুষ্ণাসঙ্গাভ্যাং ঠি কর্দস্বীসঞ্তি- 
নতি ইতার্থঃ ॥ 

৬। হে অনঘ! তন্মধ্যে সন্বগুণ নির্বলত্বপ্রতুক্ত ভাম্বর ও নিকপদ্রব ; এই 
নিমিত্ত উহা দেহীকে সুখসম্পন্র ও জ্ঞানসম্পন্ন করে ॥ 

৭। রজোগুণ অনুরাগাম্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুস্তত, উহ 
দেহীকে কর্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ 
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৮1 তমস্তজ্জানজং বিদ্ধি মোঁহনং সর্ববদেহিনাম্ । 
প্রমাদালম্তনিদ্রোভিস্তনিবরাতি ভারত ॥ 

৯। সত্বং স্থখে সঞ্জয়তি রজঃ কন্মণি ভারত । 

চ্ানমাবরৃত্য তু তমঃ প্রম'দে লঞ্জয়তুযুত ॥ 

৮) | অন্বয়ঃ ] হে ভারত! তমঃ তু অজ্ঞানজ" সর্ব্বদেহিনাং মোহনং (ভ্রান্জ- 
জনকং) বিদ্ধি। তৎ (তমঃ) প্রমাদালস্তনি দ্রীভিঃ ( দোহনং ) নিবধাতি ॥ 

৯। | অন্বযঃ ] হে ভারত! সত্বং ( দেহিনং ) সখ সঞ্জীয়তি ( সংশেষধতি), 
বজ £ কর্মাণি, উভ (তথ) তমঃ তু জ্ঞানম্ আত্য প্রমাদে সঙ্গয্নতি ॥ 

৮! স্বামিটা।_তমসে! লক্ষণং  পন্ধকত্বঞ্চাহ__-তম হাত | 
তমস্তু অজ্ঞানীজ্জাতম্ 'আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাছুভ়ৃতং 
বিদ্ধীত্যথঃ | 'অতঃ সর্কেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্ অতএব 
প্রমাদেন আলন্তেন নিদ্রষা চ তত্তমো ফেহিনং নিবধাতি। তত্র প্রমা- 
দৌইনবধানম, আললম্তমনুগ্যমঃ, নিদ্র। চিত্তম্তাবসাদে লযঃ ॥ 

৯। স্বামিটী ।--সত্বাদীনামেব স্বকাধ্যকরণে সামর্থাতিশয়-_ 
মাহ-_সন্বমিতি। সব্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি হুঃখশোকাদি- 
কারণে সত্যপি সুখা ভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ, এবং স্থখাদি- 
কারণে সত্যপি রজঃ কর্্মণ্যেব সঞ্জম্তি, তমস্তর মহৎসঙ্গেনোৎপদ্ভমান- 
মপি জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাছয প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহত্তিকপদিশ্টমানস্তার্থ- 
স্তানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলঙ্তদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ 

৮ হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান হইতে সমুৎখপন্ন ও সকল শ্লই 

মোৌহজনক . উহ! প্রাণীদিগকে প্রমাদ, আলম্য ও নিদ্রা হ্বার। অভিভূত করিযা 

বাখে ॥ 

৯। হে ভারত! সত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্র করে, রজোগুণ কণ্ধে সংযুক্ত 
করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিযা প্রমা্দের বশীভূত করে। 



২৮৩৬ শ্রীমপ্তগবদগীতা। | 

১০ । রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত । 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্তবং রজস্তথ| ॥ 

১১। সর্ববদ্ারেষু দেহেহন্মিন্ প্রকাশ উপজ্ঞায়তে | 
জ্ঞানং যদ! তদ। বিদ্যাদ্িরদ্ধং সত্মিত্যত ॥ 

১*। [ অন্য? ] হে ভারত! সত্বং (করত) বজঃ, ভমঃ চ অভিভূয ভবন 
(উদ্ভবতি), রজঃ ( কর্তৃ) সন্বং তমঃ চ এব, তমঃ ( কর্ত) সত্বং বজঃ চ (অভিভয 
উদ্ভবতি )। 

১১। [| অন্বযঃ ] যদ| অন্মিন দেহে সর্দদ্বাবেদ (শ্রোত্রাদি! ) ভান 
( জানা স্মকঃ প্রকাশঃ) উপজাযতে, সত্বং তদ। উত বিবৃদ্ধম ইতি বিদ্যাৎ | 

১,। স্বমিটা ।__-তত্র হেতুমাহ_-বজ ইতি | বজজ্তমশ্চেতি 
গুণদ্বমমভিভূথ তিরস্কৃত্য সত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাছুদ্তবতি, ততঃ স্বকার্ষে 
সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ । এবং বজোইপি সত্ত্ব তমশ্চেতি গুণ 
দ্বমণ্ভভূয় উদ্ভুবতি ততঃ স্বকার্ষ্যে তৃষ্ণীসঙ্গ(দৌ সংযৌজয়তি, এবং 
তমোৌহপি সত্বং রজশ্চোতাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি ততশ্চ 
স্বকার্য্ে প্রমাদালস্তাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থ: ॥ 

১১।  স্বামিটী।-_ইদ্দানীং সত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্তাহ-_ 

সব্বদ্ারেন্বতি ত্রিভিঃ। অশ্মিন্নাত্সানে। ভোগায়তনে দেহে সর্ববেঘপি 
দবারেষু শ্রোত্রাদিষু যদ। শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজাযতে উৎ. 
পদাতে, তদানেন প্রকাশলিঙেন সত্ব বিবৃদ্ধং নিদ্যাৎ জানীষাঁৎ। 
উতশব্দাৎ স্ুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীযাদিতুান্তুম্ ॥ 

১০। হেভারত! সত্বগুণ-_রজ ও তমকে, রজোগুণ--সন্ধক ও তমকে, 
এবং তমৌগুণ-__-রজ ও সন্বকে অভিভূত করিযা উদ্ভৃত হন। 

১১। যখন এই দেহের সমুদয় ইন্দিযদ্ধারে নবপ প্রকাশ জন্মে, তখন 
সত্তগ্ূণ বদ্ধিত হইয়াছে বলিয়৷ জানিবে ॥ 
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১২। লোভঃ প্রবৃতিরারম্তঃ কম্মণ।মশমঃ স্পৃহা । 
রজস্তেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ধভ ॥ 

১৩। অপ্রকাঁশোহপ্রবৃত্িশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 

তমস্তেতানি জায়ন্তে বিরৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ 
১২। [ অন্বযঃ ] হে ভরতর্মভ। লোভঃ, প্রবৃত্তিং, কর্ণাম্ আরম্তঃ, অশমঃ 

স্পৃহা, এতানি ( চিঙ্গানি ) রসি (বিবৃদ্ধে সতি ) জায়ন্তে ॥ 

১৩1 [ অন্থয়ঃ ] হে কুরুনন্দন ! অপ্রকাশঃ চ, অপ্রনুত্তিং প্রমাদঃ, মোহঃ 

এব চ, এতানি হমসি বিবৃদ্ধে ( সতি) জায়ন্তে ॥ 

১২। স্বামিটা ।--কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভে ধনা্্যাগমে 
বহুধা জাযমানেইপি বঃ পুনঃ পুন ঝ্ধমানোহ ভিলাষঃ, প্রবৃত্তিনিত্যং 
কুর্বন্রপতা, কর্্মণামারন্তে। গৃহািনির্পধণোদ্যমঃ, অশম ইদং কৃত্োদং 
করিষ্যামীত্যা দিসঙ্কল্লবিকল্পান্ুপরমঃ, স্পৃহা! উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু 
বস্তৃষু ইতস্ততে! জিবৃক্ষা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়স্তে 
এতৈলি লৈরজোগুণস্ত বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ 

১৩। স্বামিটা ।_-কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেক-, 

শ্ংখঃ, অপ্রবুত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্তব্যার্থান্ুসন্ধানরাহিত্যং, মোহো। 

মিথাীতিনিবেশঃ তমসি গ্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি চিন্কানি জায়স্তে, 

এতৈস্তমসে। বুদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থ: ॥ 

১২। হে ভরতবভ! রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ারস্ত, ্পৃহা 

ও অশান্তি সঞ্তাত হইয়৷ থাকে ॥ 

১৩। হেকুরুনন্দন ! মৌগুণ পাঁরবদ্ধিত হইলে বিবেকত্রং্শ, অপ্রবৃত্তি, 

প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত হয ॥ 



২৮৮ লীমদ্তগবদগীতা | 

১৪। যদা সত্ব প্ররদ্ধে তু প্রলয়ং যাঠি দেহভূ | 
তদোতমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ 

রজসি প্রলয়ং গত্ব৷ কর্মমনঙ্গিযু জায়তে ।. 
তথ! প্রলীনস্তমমি মুঢ়যোনিষু জায়জে ॥ 

১৬। কন্মণঃ স্্রকৃতশ্াুঃ লাত্বিকং নিন্মলং ফলম্। 

রজসস্তু ফলং ছুঃখমদ্ভানং তমসঃ কলম ॥ 

১৪। [ অন্থয়ঃ] যদ! তু সন্ধে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ ( জীবঃ ) প্রলযং (ম্ৃতয" ) 
নাতি, তদ। উত্তমবিদাম্ ( মহদাঁদিতত্ববিদাং ) অমলান্ লোকান্ প্রতিপছ্ভতে ॥ 

১৫। [অস্থয়ং] রজসি (প্রবৃদ্ধে সতি) লোকঃ প্রলঘং গন্ব। (প্রাপ্য) কর্শাসঙ্গিণ 
(মনুষ্োধু) জায়তে, তথ। তমনি (প্রনৃদ্ধে সতি) প্রলীনঃ (মুত?) মুঢযে।নিবু জাতে ।' 

১৬। [অ্বস়ঃ] সকৃতন্ত (সাস্তিকন্ত ) কর্র্ণঃ নির্শলং সাত্বিকং ফলম্ আতঃ 

বজনঃ ( কর্পুণঃ ) তু দুঃখং ফলং, তমসঃ অজ্ঞানং ফলম্ || 

১৪। স্বামিটী ।- মরণপনয়বিবৃদ্ধানাং সত্বাদীনাং ফলবিশেষ- 
মাহ-_যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবে মৃত্যুং প্রাঞ্পোতি 
তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদস্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং ষে 
অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ স্থখোঁপভোগস্থানবিশেষাস্ত!ন প্রতি- 

পদ্যতে প্রাপ্পোতি ॥ 
১৫। স্বামিটা।__-কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মুত্াং 

প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেযু মনুষ্য জায়তে, তথা তমসি বিবুদ্ধে সতি 
প্রলীনে। মতো মূঢযো নিষু পশ্বাদিযু জায়তে ॥ 

১৬। স্বামিটী।-__ইদা”াং সত্বাদীনাং স্বানু বপ কর্মদ্বাবেণ বিচিত্র- 

১৫ 

১৪।১৫। সন্তগুণ পরিবদ্ধিত হইলে ঘি ক্কেহ কলেবর পরিতযাগ করে, তবে 

সে হিরণ্যগর্ভোপানকদিগের প্রকাশময় লোক প্রাপ্ত হর, রলোগুণ পবিবদ্ধি 

হইলে যদ্দি কাহীরও মৃত্যু হয়, তাহ! হইলে কন্পাঁসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহাব জন্ম 
হই থাকে ; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, তাহা 
হইলে তাহার পৰ্বীি যোনিতে জন্ম হয় ॥ 
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১৭। সত্ত্বা সঙ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 

প্রমাদমোৌহৌ তমসে। ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ 
রর 

১৮। উদ্বাং গচ্ছন্তি সত্তৃস্থা মধ্যে তিষ্ন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণরৃত্তিস্থা অধেোগচ্ছন্তি তামসাঁঃ ॥ 

১৭। [ অন্থয়ঃ ] সত্বৎ জ্ঞান” সঞ্গীম্ত, বচন “লাভঃ এব চ (সত্তীয়ডে ।, 
মস অজ্ঞানং, প্রমাদমোহে এব চ ভবতত ॥ 

১৮। [ অন্বয্ঃ] সত্বস্থাঃ উদ্দ" গচ্ছস্তি, বাজপাঁ; মাধ্য ( মনুষ্যলোকে ) 
নন্টস্তি : জঘগ্তগুণনত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্থি । পশ্থাদিনু উৎপদ্ান্তে ) | 

বলহতুত্বমাহ-পর্ণ হাত । উকৃতন্র সান্িকম্ত কন্মরণঃ সজিব 
পন্রপ্রধানং নিন্মলং 'গ্রকাশণহুলং স্তখং ফলমাহুঃ কপিলাদবঃ | রাজন 

ঈতি বাঁজসন্ত কন্ম্মণ ইত্যর্থত, কণ্মকলকণনন্ত প্রকৃতত্বাৎ তশ্ত দ্রুঃখণ 
কলমাহুঃ, তমপ ভতি তামসশ্ত কর্ধাণ *হতাথ্ি তশ্টাজ্ঞানং মুড ং 
কলমাহুঃ, সাত্তিকাঁদিক'ুলগ্ষণপ্চ নব” সঙ্গরহিতমিত্যাদিনণষ্টাদ শ। 
ইধায়ে বক্ষাতি ॥ 

১৭। স্বামিটী।--তঁ্রৈব ঠেতুমাহ-_সন্বাদিতি | সত্বাজ.জ্ঞানং 
সঞ্জায়তে, অতঃ সীত্রিকস্ত কর্মণঃ প্রকাশবহুলং স্ুখং ফলং ভবতি , 
লজসো লোঁভে। জায়তে তস্ত চ তঃখহেতুত্বাভৎপুর্বকম্ত কর্মণো ছুঃখং 

ফলং ভবতি, তমসস্ত 'প্রমীদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, ততস্তাম্সন্ত 
কর্মণোতজ্ঞান গ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থ ॥ 

১৮। ম্বামিটা | ইদানীং সত্বাদিবৃত্বিশীলানাং ফলতেদম।হ-_ 
উদ্ধমিতি | সবস্থাঃ সত্ববৃত্তি প্রধান! উদ্ধং গচ্ছস্তি সন্বোৎকর্ষতার, 

শী টি পপ আস ৮৮ শাপলা রাশ শিস সিন সপ সী শা শি শিস সস 

১৬। সাত্বিক কশ্মে ফল সুনিল সান্থিক সুখ, রাজস কশ্মেব ফল দুঃখ এব" 
শামস কর্মের ফল অজ্ঞান বলিয়া কথিত হয় ।! 

১৭। সব হইতে জ্ঞান, বজ হইতে লোভ এব* তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও 

অগ্ডাঁন সমুখ্িত হইয়। থাকে ॥ 

১৯-গী 



২৯০ শ্বম্তগবদগীতা। 

১৯। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষটানুপশ্তি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ 

২০। গুণানেতানতীত্য ভ্রীন্ দেহী দেহসযুদ্তবান্। 

জন্মস্ত্যুজরাছুঃখৈবিমুক্তোহসুতমশ্্তে ॥ 
১৯।২*। [অন্থয়ঃ] যদ! ডরষ্ট। (বিবেকী) গুণেভ্যঃ পরম্ অন্ঠং কর্তীরং ন অনু- 

পগ্ঠতি, গুণেভ্যঃ চ পরং (আত্মানং) বেত্তি, তদ সঃ মদ্ভীবম্ অধিগচ্ছতি, ( তথা) 
দেতসমুদ্তবান্ এতান্ গুণান্ অতীত্য জন্মমূ্ভাজবাঁঃখৈঃ বিমুক্তঃ ( সন) দেহ 
অমতম্ অশুতে ॥ 

তম্যাহুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্বপিতৃদেবাদলোকান্ সত্য- 
লোকপর্যাস্তান্ প্রাপুবস্তীতার্থঃ। রা্গসাস্তত তৃষ্চাদ্যাকুলী মধো 
তিষ্ঠস্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে । জঘন্তে! নিকষ্টস্তমোগুণস্তস্ত বুত্তিঃ 

প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্তিতা। অধোগচ্ছপ্তি তমসে! বৃত্তিতারতম্য- 

স্তমিআ্াদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যান্তে | 

১৯। ২০ | স্বামিটী ।_তদেবং প্রকুতিগুণসঙ্গকূতং সংসার- 
প্রপঞ্চমুক্তু। ইদানীং তদ্দিবেকতো৷ মোক্ষং দর্শয়তি__নান্মিতি | যদ 
তু দ্রষ্টা বিবেকীতৃত্বা বুদ্ধযাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোহন্তং কর্তীরং 
নান্ুপশ্ততি অপি তু গুণ! এব কর্্ীণি কুর্বস্তীতি পশ্ঠতি, গুণেভ্যশ্চ- 
পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মীনং বেত্তি স তু মদ্তাবং ব্রহ্গত্বমধি- 

১৮। সাত্বিকলোক উদ্দে ও রাজসিক লোক মধ্যে ( মনুষ্লোকে ) অবস্থান 

কবেন_ এবং জথস্তগুণসগ্রাত প্রমাদমোহাদির বশীভূত তামসিক লোৌক অধোগতি 
লাভ করিয় থাকে ॥ 

১৯। মানব বিবেকী হইয়! গণসকলকেই সমস্ত কাঁধ্যের কর্তী বলিয়া! নিরীক্ষণ 

করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্গত্ প্রাপ্ত হইয়া 
এঁকে ॥। 



চতুর্দণোহধ্যায়ঃ। ২৯১ 

অঙ্্ধন উবাচ-_ 

২১। কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতে। ভবতি প্রভে। | 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ 

২১1 [ অন্বযঃ | অগ্ুন উবাচ,_হে প্রভে!! কৈঃ লিঙ্গৈং (দেহী) 

এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অভীতঃ ভবতি, কিমাঁচারঃ (অযং), কথং চ এতান ত্রীন্ 

গুণান্ অতিবর্ভতে ? 

গচ্ছতি প্রাপ্সোতি | ততশ্চ গুণক তসর্বানর্থনিবৃত্ত্য। কৃতার্থো ভব- 

ভীতাহ -গুণানিতি। দেহাগ্ভাকাঁরঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে 

দেহসমুদ্তবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তত্রুতৈজ ন্মা- 

দিভির্বিমুক্তঃ সন্নমুতম্ অশ্রতে পরমানন্দং প্রাপ্মোতি ॥ 
গঁ 

২১। স্বামিটা ।--গুণানেতানতীতঃ অমূ হমশ্নুতে ইত্যেতচ্ছ নস 
গুণাতীতন্ত লক্ষণং ত্দাচারঞ্চ গ্রণাত্যয়োপাধঞ্চ সম্যগ বুভূৎক্বরজ্জবন 

উবাচ-কৈরিতি। হছে প্রভো!। কৈলিলগৈঃ কীদৃশৈরাত্মচিক্কিগুণ।- 
তীতে দেহী ভবতীতি লক্ষণগ্রশ্নঃ, ক আচারোহন্তেতি কিমাচার: 

কথং বর্তত ইতার্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য 
বর্ততে; তৎ কথযেত্যর্থঃ ! 

২০) দেহী দেহসস্তত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়! জন্মমৃত্যুজরা নিচ 

দ্ুঃখপরম্পর! হইতে পরিত্রাণ লাভ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ 

২১। অকঞ্জুন কহিলেন_ হে বাসুদেব । মনুষ্য কিঝপ লক্ষণযুক্ত ও কিরূপ 

আচারসম্পন্ন হইলে এই তিনটা গুণ অতিক্রম করিতে লমর্য হন? 



২৯২ শীমদ্তুগবদগীতঃ | 

শ্রীভগবানুবাচ-_ 

২২। প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন দ্েষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃতানি কাওক্ষতি ॥ 

২৩। উদাদীনবদাপীনে! গুশৈর্ধো ন বিচালাতে। 
গুণ বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে। 

২৪। সমভুঃখস্থথঃ স্বস্থঃ সমলোগ্রাশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্যপ্রিখাপ্রিয়ো ধীরস্তলাশিন্দাস্রসংস্ততিঃ ॥ 

২৫। মাঁনাপমানকৌস্তল্যস্ত্রল্যে। মিত্রারিপক্ষয়োঃ | 
সর্ববারভ্তপরিত্যাগী গুণা হীতঃ স উচাতে ॥ 

॥ [অন্বযঃ] শ্রীভগব।ন্ উবাচ,_হে পাব ! প্রকীশং (সত্বকাঁবাং) ৮ 

প্রবৃন্থিং / বজঃকাঁধাং) চ সোহম [ তমঃফাঁধ্যং) এবচ, (এতানি। সম্্রুন্তানি 
যঃ (দ্রঃখবুদ্ধা) ন ছেষ্টি ( এতানি ) নিবৃন্তানি (সন্তি ) ( শখবুদ্ধা) ন কাভানি 
ষঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈ2 ন বিচালাতে ; গুণাঠ (গুণেখ ) বর্তত্তে ইতোবং যঃ 
অবতিষ্ঠতি, ন চ উন্গতে (চলতি) যঃ সমছুঃখহুখঃ শ্বস্থঃ সমলোষ্রাশ্বকাঞ্চনঃ 
ভূল্যপ্রিযাপ্রিযঃ ধাঁরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্থৃতিঃ, যঃ মানাপমানয়োঃ তুলাঃ, মিত্রাবি- 
পক্ষযোঃ তুলাঃ, সর্ববারভ্ুপবিভ্যাগী, নঃ গুণ।তীত উচাতে ॥ 

২১-২৫। স্বামিটী।-_-পস্থিত প্রজ্ঞন্ত কা ভাঁষ ”ইত্য। দন। দ্বিতীয়া- 
ধায়পু্টমপি দত্তোভ্তরমপি পুনর্রিশেষবুভৎসথা পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত! 
প্রকীরাস্তরেণ তস্ত লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ--গ্রকাণঞ্চেতাণদ 
ষড়ভিস্তত্রৈকেন লক্ষণমাহ-_প্রকাশমিতি । প্রীকাশঞ্চ সর্ববদ্ধ'রেষু 
দেহেইম্মিন্সিতি পূর্বোক্তং সত্বকাধ্যং, প্রবৃত্তি, রজঃকার্ধ্ং মোভঞ্ 
তমঃকার্ধ্যম্, উপলক্ষণার্থমেতৎ, সন্বাীনাং সর্ধবাণ্যশি কার্য্যাণি যথা 
যথং সম্প্রবৃত্ানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি ছুঃখবুদ্ধ্যা যো ন ছোষ্টি নিবুত্তানি 
চ সন্তি স্খবুদ্ধ্যা যো ন কাজ্ষতি গুণাহীতঃ স উচ্যতে ইতি চতৃর্থে- 
নান্বয়ঃ | তদেবং স্বসংবেছং গুণাতীতত্ত লক্ষণমুক্তধা পরসংবেদ্ধং তন 



চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | ২নশ 

২৬। মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । 
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 

১৭ | ব্রহ্ধণে। হি প্রতিষ্ঠীহমস্ৃতন্তাব্যয়ন্ত চ | 
শাশ্বতম্য চ ধর্মমস্ হ্বখস্ৈকান্তিকম্ত চ ॥ 

"তত শ্রী, --গুণত্রযবিভাঁগবে।গে। ন।ম চতুদ্দশোহদাবঃ !। ১৪ 

২৬--২৭। [ আন্বপ্ত |] যঃ চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, দ 
এনান্ গুণান্ সমতীত্য রঙ্গভূয়াষ (ব্রঙ্গাভাবায় ) কল্পতে ( সমর্থে। ভবতি ) ॥ 

( যম্মাৎ) অহং ব্রহ্ধণঃ প্রতিষ্ঠা (তথা) অব্যয়স্ত আমৃতস্ত চ শাশ্বতস্য চ 
ধর্ঘস্ত একাস্তিকস্ত স্ুথস্ত চ প্রতিষ্ঠা ॥ 

লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীব প্রশনস্ত কিম[চার ইত্যেতস্তোন্তরমাহ_-উদাঁসীন 
ইতি ত্রিভিঃ। উদসীনবত সাক্ষিতবা আসীন: স্িতঃ সন্ গুণৈপু ণ- 
কার্েঃ স্থখছুঃখাদিভিন" যে! বিচাঁল্যতে স্ববপান প্রচ্যবতে অপি তু 
গুণা এব স্বকার্যেষু নর্তৃস্তে এতৈন্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি 
বিবেকজ্ঞানেন বস্ত,ষ্তীমবতিষ্ঠতি। পবশ্ষৈপদমার্ধম। নেঙ্গতে ন 
চলতি | অপি চ সমেতি | সমে জুখছুঃখে বন্ত, যতঃ স্বস্তঃ স্ববপ এব 
স্তিতঃ, 'অতএব সমানি লোগ্গীশ্মকাঞ্চনানি যশ্ত, তুল্যে প্রিযাপ্রিয়ে 
সুথছুঃখহেতুভূতে যন্ত, দীবো ধামান্, তুল্য। নিন্দা চ আত্মন:ঃ স্তৃতিশ্চ 
মস্ত | অপি চ মানেতি, মানে অপমানে চ তুলাঃ, মিত্রপক্ষে 
বিপক্ষে চ তুলাঃ, সর্ববান্ দৃষ্টাদৃ্টার্থাবস্তানুদ্যমান্ পরিত্যক্ত, শীলং 
যস্ত স এবস্ুতাঁচারধুত্বেন গুণাতীত উচাতে ॥ 

২৬১৭ |  স্বামিটা ।__-কথপতাংশ্লীন গুণানতিবর্তৃত ইতানত 

প্রশ্নন্তোত্তরমীহ-_মাঞ্চেতি | চশব্দোই নধারণার্থঃ। মামেব পর- 

২২। শ্তীভগবাঁন্ কহিলেন_হে অহন! ঘিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ 
প্রভৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না এব" ই সকল নিবত্তি হইলেও অভিলাষ 
করেন না, ( তিনিই গুণাতীত পুকষ ) ॥ 



২৯৪ শীমস্তগবদগীত1। 

মেশ্বরমব্যতিচারণে একান্তেন তক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ 
গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মতুয়াঁয় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে 
সমর্থো ভবতি। তত্র হেতুমাহ-_ব্রহ্ণো! হীতি | হি যম্মাদ্ ব্রহ্মণো- 
হহং প্রতিষ্ঠা প্রতিম! ঘনীভূতং ব্রদ্ৈবাহং যথ| ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব 
সুর্য্যমণ্ডলং তদ্বদেবেতার্থ । তথ! অব্যযস্ত নিত্যস্ত অমৃতস্ত মোক্ষত্ত 
চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথ! তৎসাধনস্ত শাশ্বতন্ত ধর্ন্ত চ শুদ্ধসতবাত্ম- 

কত্বাৎ। তথ। একান্তিকম্ত অথগ্ডিতন্ত স্ুখস্ত চ প্রতিষ্ঠাহং * পরমা- 
নন্দপত্বাৎ | অতে। মতদেবিনো মন্ভা বস্তাবগ্ঠস্তাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোন্তং 
ত্রন্মভূয়ায কল্পত” ইতি । 

রুষ্ণাধীনগুণাসঙ্গ প্রনঞ্জিততবান্ধুধিম্। 
স্থুখং তরতি তত্তন্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥ 

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতা্াং স্বামিকুতটাকায়াং চতৃর্দশোইধ্যায়ঃ ॥১৪ 

২৩। যিনি উদানীনের ন্যায আমীন হইঘ হখছ্ঃখাদি গুণকাধ্য দ্বার বিচলিত 
হন্ না, প্রত্যুত গুণসকল স্বকাধ্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদ্দায়ের সহিত আমার 

কোন সংশ্রব নাই, এইবপ বিবেচন। করিয়। ধৈধা অবলম্বন করেন (তিনিই 

গুণাতীত পুরুষ )॥। 
২৪। যাহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, যিনি আতস্মনিষ্ট ও ধীমান্, ঘিনি লোষ্ট, 

প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, যাহাৰ প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, 

ঘিনি আম্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা তুল্য বলিয। বিবেচন। করিয়া থাকেন (তিনিই 
গণাতীত পুকষ) ॥ 

২৫। যিনি মান ও অপমীন এবং শত্রু ও মিত্র তুল্যবপই বিবেচনা করিহা 
থাকেন এবং যিনি সর্ববকণ্ম্রতা।গী ; ( তিনিই গুণাতী তপুরুষ ) ॥ 
২৬১ যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগসহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি 

উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়। মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ 
২৭। কারণ আমি ত্রর্ঘ, আমি মোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম ও অখও সুখের নিদান ॥ 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ 

প্রতিতিষ্ঠত্যন্সিন্িতি প্রতিষ্ঠ। অহং প্রত্যগাত্। ইত্যর্থ, আশ্রয় ইতি যাবৎ । 



পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

শ্রীভগবানুবাচ-_ 

১। উদ্ধমুলমধঃশাখমশ্ব্থং প্রাহুরব্যয়মূ। 
ছন্দাংপি যন্ত পর্ণানি যস্তূং বেদ ন বেদবিৎ ॥ 

১। [ অন্বয়ঃ] শ্রীভগবান্ উবাচ, উদ্ধীমলম্ অধঃশাখম্ অব্যযম্ অঙ্থগণ 
প্রাঃ, ছন্দাংপি ( বেদাঃ) যন্ত পর্ণানি তম্ অশ্বথং সঃ বেদ, স বেদবিৎ। 

১। স্বামিটা|।__“বৈরাগোণ বিন| জ্ঞানং নচ ভক্তিরহঃ 
স্কুটম্। বৈরাগ্যোপস্করজ্ঞানমীশঃ পঞ্চদুশেই দিশৎ ॥” পূর্ববাধ্যাযান্তে 
'মাঞ্চ বোহব্যভিচাবেণ ভক্তিযৌগেন গেবতে” ইত্যা্দিনা পরমেশ্বব- 

মেকান্তত স্ত্যা ভজতন্তৎ প্রসাদলব্বন্ানেন ব্রহ্মতাবো৷ ভবতি ইত্যুক্তং, 
নঠৈকান্ততক্তিজ্ঞ ীনং বা বিরক্তস্ত সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ববকং জ্ঞ।ন- 
মুপদে্ঈট,কামঃ প্রথমং তাবৎ দার্দিশ্রোকাত্যাং সংসারস্ববপং বৃক্ষং 
ব্পকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্-_শ্রীতগবান্ধ বাঁচ -. উদ্ধমূলমিতি। উর্ধমুত্তম: 
ক্ষরাক্ষরাভ্যামুতরষ্টঃ পুকষোত্বমো মূলং যন্ত তম্। অধ ইতি ততোই- 
ব্বাচীনাঃ কার্যোপাধয়ে। হিরণ্যগর্ভদয়ে গৃহান্তে, তে তু শাখা ইব 
শাখ। যন্ত তম্। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্যস্তমপি ন স্থাস্ততীি 
বিশ্বাসানহৃত্বাদশ্বথং প্রা; প্রবাঁহরূপেণাবিচ্ছ্দোদব্যয়্চ প্রাঃ, 
“উত্ধমূলোহবাকৃশাখ এযোহশ্বথঃ সনাতনঃ” ইত্যাদ্যাঃ শ্রস্তিরত। 
ছন্দীংসি বেদ] ষন্ত পর্ণানি ধর্ম্ধর্ম প্রতিপ।দনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়েঃ 
কর্মীফলৈ; সংসারবৃক্ষম্ত সর্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া 
বেদাঃ| যন্তমেব্ভৃতমশ্বখং বেদ স এব বেদার্থবিৎ| সংসারপ্রপঞ্চ, 
ৃক্ষস্ত মূলমীশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ, ব্রহ্মাদয়ত্তদংশ।ঃ শাখাস্থানীয়াঃ, সচ 
ধসারবৃক্ষো1! বিনশ্বরঃ প্রবাহৰপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কম্খ্রতিঃ 
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২। অধশ্চোদ্ধ€ প্রস্যতাস্তস্ত শাখা 
গুণপ্ররৃদ্ধ বিষয় প্রবালাঃ 
অধশ্চ মূলান্যন্ুসম্ততাণি 
কন্মানুবন্ধীনি মনুয্যলোকে ॥ 

২। [ অন্বযঃ ] তশ্ত উণপ্রনুদ্ধাঃ বিষযপ্রব(লাঃ শাঁখাঃ অধঃ উদ্ধীং চ প্রশ্থতাঃ 
( বিস্তারং গতাঃ ) মনুষ্যলোকে কর্মান্ুবন্ধীনি মূলানি অধঃ চ অনুসস্ততানি। 

সেব্যতামাপারদিতশ্চ ইত্যেতাধানেব হি বেদার্থঃ অতএব বিদ্বান 
বেদবিদিতি শত য়তে ॥ 

১। স্বামিটা।_-কিঞ্চ অধশ্েতি । হিবণ্যগর্ভাদয়ঃ কাধ্যে।- 
পাঁধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্রান্তেযু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেইধঃ 
প্শ্বাদিষোনিষু প্রশ্ুতাঃ বিস্তারং গতাঃ সুক্কৃতিনশ্চোদ্ধং দেবাদি- 
মোনিষু প্রহ্তাঃ, তম্তয সংসাববুক্ষস্ত শাখ।ঃ॥ কিঞ্চ গুণৈ: সতীদি- 

বুত্তিতিজ্জলসেচনৈরিব যথাবথং প্রবুদ্ধ' বৃদ্ধিং 'প্রাপ্তাঃ ৷ কিঞ্চ বিষয় 
রূপাদয়; শুবালাঃ পল্লবস্থানীরা যাঁপাং তাঃ, প্রশাখাস্থানীয়ীভি- 
রিক্িয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ| কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদৃর্ধঞ্চ মুলানি 
অন্ুণস্ততানি বিবঢীনি, মুখ্যং মুলমীশ্ববৰ এক এব, ইমনি ত্ববাস্তর 
মূলানি তত্তড্রোগবাসনালক্ষণানি | তেষাং কাধ্যমাহ-__মন্ুষ্যালোকে 
কর্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম এব অন্ুবন্ধি অনস্তবভাবি যেষাং তাঁনি 
উদ্ধণধোলোকেষু যছুপতুক্তং তত্তস্কোগবাসনাদিভিহি কর্মক্ষয়েণ 
মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূগোষু কর্দাষু প্রবৃত্তির্ভবতি, এতন্রিন্নেব 
হিশ্কর্নধিকারে। নান্তেযু লৌকেযু 'সতো! মন্থুষ্ালোক ইত্ুক্তমূ॥ 

সস 

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন__সংদারোপম এক অবাষ অশ্বথ বৃক্ষ আছে ; 
উদ্দে উহার মূল, অধোঁদিকে উহীর শাখা, বেদ মমুদধ উহার পত্র ; যিনি এই অশ্ব 
বৃক্ষ অবগত হইপ্লাছেন, তিনি বেদবেত্। ॥ 

২। এ বৃক্ষের শাখ! অধো ও উদ্ধ দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; উহা! সন্বাদি গুণ 
দ্বার পরিবদ্ধিত হইতেছে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়মকল উহার পত্র বলিয়' 



পঞ্চদখোহধ্যায়ঃ। ২৯৭ 

৩। ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা । 
অশ্ব্থমেনং স্ববিরূঢ়মূল- 
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃটেন ছিত্বা ॥ 
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং 
যন্মিন্ গতা ন নিবর্তৃন্তি ভূয়ঃ | 
তমেব চাগ্যং পুরুষং প্রপদ্ে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ 

৩ -৪। | অন্বযঃ | ইহ অস্ত ( সংসারবৃক্ষস্ত ) বপং ন উপলভ্যতে, তথা ন 
অন্তঃ, ন আদি: ন চ সম্পতিষ্ট। (উপক্ভ্যতে ) এন" স্থবিবঢমূলম্ অঙ্বথং দৃঢ়েন 
অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্বা ( সবীজমুদ্ধ,তা ) ততঃ তৎ পীদং (বৈষ্বপদং ) পরিমাগ্িতবাং 
বশ্মিন্ গতাঃ ভূঘঃ ন নিবন্তত্তি, যতঃ এষ। পুরাণী ( চিরন্তনী ) প্রণৃ্ডিঃ প্রন্থতা, তম্ 
এব চ আছ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ॥ 

»। স্বামটা|_-কিঞ্চ ন কপমিতি। ইহ সংসাবে স্থিতৈঃ 
প্রাণিভিবস্ত সংসারবৃক্ষম্ত তথা উদ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ বপং নোপ- 
লভ্যতে, ন চান্তোইবসাঁনমপধ্যন্তত্বাৎ ন চাদিরনাদিত্বাৎ, নচ 
সম্প্রাতষ্টা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে, যম্মাদেবস্ভৃতোহয়ং 
সংসারবৃক্ষো! ছুরবচ্ছেদ্যোইনর্থকরশ্চ, তন্মাদেনং দুঢ়েন বৈরাগ্যেণু 
শন্ত্রেণ ছিত্বা তত্বজ্ঞানে যণেতেত্যাহ-_-অশ্বথমেনমিতি সাদ্ধেন। এন- 
মশ্ব্খং ন্ুবিকটমূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গ: সঙ্গরাহিত্যন্ 

হংমমতাত্যাগন্তেন শস্ত্রেণ দুঢেন সম্যাপ্রচাগ্জেণ ছন্বা পৃথকৃকত্য | 
৪। ন্বামিটী।_-তত ইতি। ততত্তস্ত মূলভূতং তৎ পদং বস্ত 

বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম অহবেষ্টব্যম্, কীদুশম্? যন্মিন গত। যৎ 

নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ বৃক্ষের ধর্ম অধর্ধরূপ কর্মপ্রন্মতি মূলমকল অধঃপ্রদেশে 
জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে ॥ 

্ 
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৫। নিন্মীনমোহা জিতদঙ্গদোষ] 
অধ্যাত্মনিত্য। বিনিবুত্তকামা2 । 
দান্ৈরববিমুক্তাঃ স্ৃখদুঃখসংজ্ঞে- 
গচ্ছন্ত্যমু়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ 

৫। [ অন্থয়ঃ ] নির্দানমোহাঃ ( মাঁনমৌহবঞ্জি তাঃ) জিতসঙগদোষাঁঃ অধ্যাত্ব- 
নিত্যাঃ ( পরমাত্মস্বর পপর্ধ্যালোচননিত্যাঃ ) বিনিবৃদ্ভকামাঃ সৃথছুঃখসংজ্ৈ ছন্দৈঃ 
প্রিয়াপ্রিয়াদিভিঃ) বিমুক্তাঃ অমঢাঁঃ (মোহবর্ডিতাঃ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছস্তি | 

পদং প্রাপ্ত: সস্তে। ভূয়ো ন নিবত্রন্তি নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ | অন্বেষণ 
প্রকারমেবাহ--তমেবেতি । যত এষ! পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃতিঃ 
প্রস্থতা বিস্তৃতা, ত্বমেব চাদ্যং পুকষং প্রপদেযে শবণং ব্রজামি ইত্যেব- 
মেকাস্তভক্ত্যা অনেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥| 

৫| স্বামিটা ততপ্রাপ্তো সাধনান্তরাণি দর্শয়নাহ --নির্মানোত। 
নির্গতৌ মানমোহোৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ 
পুত্রাদিসঙ্গ পো দোষে। যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মন্ঞ।নে নিত্যাঃ পরি- 
নিষ্টিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামে! যেভান্তে, স্থথ দ্বঃখহেতুত্বাৎ জুথ- 

দুঃখদংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দান তৈপিমুক্তা অতএবামূঢা 
নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তন্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি ॥ 

- ৪। এই বৃক্ষের কপ নিরীক্ষিত হয় ন।, উহীব আদি নাই, মস্ত নাই এবং 
ইহ! কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাঁও অবগত হওষ! যায় ন।। এই বদ্ধমূল 

অঞ্থ ধু্ণ সুদৃ নিম মত্ববপ শগ্ন দ্বাধ। উচ্ছেদ করিয়। উহার মূলীভূত বস্ত 

অনুসন্ধান করিবে । উহা! প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃন্ত হইতে হয় না। '“যাহ। 
হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের 
শরণাপন্ন হই”, এই বলিঘা তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ 

৫| হারা অভিমান, মোহ ও পুভ্র-কলত্রার্দির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ 

করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিষমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্ম জ্ঞান- 
পরাণ নিক্কাম অবিদ্তাণুন্য মহাত্মারা সেই অব্য বৈষুব পদ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ॥ 
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৬। ন তন্ভানয়তে সুর্য্যো ন শশাঙ্কো৷ ন পাবকঃ 
যদ্ গত্ব! ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 

৭। মমৈবাঁশে! জীবলোকে জাবভূতঃ সনাতন: 
মনঃষ্ঠা নীব্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি | 

৬। [ অন্বযঃ ) যত (পদং) গত্বা (প্রাপ্য) (যোগিনঃ) ন শিবর্ৃপ্তে তত (পদং) 
ন্ধ্যেঃ ন ভাসযতে (প্রকাশয়তি) ন শশাঙ্কঃ (চক্র) ন পাবকঃ (অগ্নি) ( ভাঁলযতে ) 
ত২ মম পরমং ধাম " 

৭) [ অন্বর়ঃ ] মম এব অয়ং সনাতনঃ অণশঃ জীবভৃতঃ (সন) প্রকৃতিস্বানি 
মনঃবষ্ঠানি ইন্্রিাণি জীবলোকে কষতি ॥ 

৬। স্বমিটা ।-তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি--ন তদিতি। 
যৎ পদং স্্্যাদয়ে। ন প্রকাশয়স্তি, যৎ »প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিন- 
স্তদ্ধাম স্ববূপং পর্ণমং মম, অনেন কুর্ধ্যাদিপ্রকাশাবিষয়েত্বেন জড়ত্ব- 
শাতোষ্ণাদিদোষ প্রসঙ্গে নিরস্তঃ ॥ 

৭| স্বামিটী।--ননু চ তদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তে। যদি ন নিব- 
স্তে, তছি “সতি সম্পদ্য ন বিছুঃ সতি সম্পদ্যামহে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ 
সষুপ্তি প্রলয়সমযে তত্বপ্রাপ্তিঃ সব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী 
শ্তাদিত্যাশক্কা সংসারিণং দর্শয়তি _মমৈবেতি পঞ্চভিঃ । মমৈবাংশো- 
যোইয়মবিদ্ায়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধ? 
'আসৌ সুষুপ্ত গ্রলঘয়োঃ গ্রক্কতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং 
তানীব্রিয়াণি পুনজীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ 
কন্মেত্্িযাণ।ং প্রাণস্ত চোপলক্ষণার্থম। অয়ন্তাবঃ-_সত্যং স্ুযুণ্তি- 
প্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্তাঁপি জীবমাত্রস্ত ময় লয়়াদস্ত্যেব মৎ- 
প্রাপ্তিন্তথাপ্যবিদায়াবৃতস্ত সানুশয়স্ত সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ে! ন তু 

৬। যাহ! প্রাপ্ধু হইলে পুনর্ববার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, চন্ত্র, সূর্য্য ও 
5তাম্ন যাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্ঘ হয ন1, তাহাই আমার পরম ধাম | 
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৮। শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুযুৎক্রা'মতীশ্বরঃ । 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্ন্ধানিবাশয়াৎ ॥ 

৯। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রমনং ত্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মণশ্চায়ং বিষয়ান্ুপসেবতে ॥ 

৮| [ অন্বঃ ] অযং ঈশ্বরঃ ষৎ শরীরম্ অবাপ্পোতি, ঘৎ (যতশ্চ শরীবাৎ; 
চাপি উৎক্রামণি, (তদ! পূর্ববস্মীৎ শরীর(ৎ ) বাযূঃ আশয়াৎ গন্ধীন ইব এতান 
( মনঃযষ্ঠানি ইঞ্জিয়াণি ) গুহীত্ব। সংাঁতি ॥ 

৯। [ অন্থযঃ | অফ" (জীবঃ ) শ্োত্রণ, চক্ষু স্পশনং চ রসন” ঘ্বাণম্ এব 
চ মনঃ চ অধিষ্ঠায বিষযান্ উপসেৰতে ॥ 

শুদ্ধে। তদুক্তম্ -“অব্যক্তাদ্যক্তয়ঃ সব্বাঃ প্রাভবন্তী”ত্যাদন। : 

অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্ধান্ প্রকূতৌ লীনতয়া গ্িতাঁন 
স্বাপাধভূতানীব্িযাণ্যাকর্ষতি, বিদ্ষান্ত শুদ্ধস্ববপ প্রাপ্তেন?- 
বৃত্তিবিতি ॥ 

৮। স্বামিটা | - তান্ঠারুষা কিং কবোতীত্যাহ__শবীরমিতি | 
যৎ যদ] শরীবাস্তরং কর্মবশাদবাপ্লোতি, যতশ্চ শবীরাছুৎক্রামতি 
ঈশ্বরো দেহাদানাং স্বীমী, তদ1 পুর্বন্মৎ শবীরাদেতানি গৃহীন্ব। 
'চ্ছরীরান্থরং সমাগাতি, শরীরে দত্যপি ইন্দিযগ্রণে দৃষ্টান্ত 
আশয়াৎ স্বস্থানাত কুস্থমাদেঃ সকাশাত গন্ধান্ গন্ধবতঃ ক্ষমা 
নংশান্ গৃহীত্বা বাঁযুর্যথ। গচ্ছতি তদ্ৎ ॥ 

৯। স্বামিটী।_ তান্টেবেক্রিয়াঁণি দর্শযন যদর্থং গুভীত্ব। গচ্ছতি 

ণ। এই জীবলৌকে সনাতন জীব আমারই অংশ, ইনি প্রকৃতি-বিলীন পঞ্, 
ইক্জিয ও মনকে আকর্ষণ কবেন। 

৮।॥ যেমন বারু কুম্মার্দি হইতে গন্ধ গ্রহণপুর্ধবক গমন করিয়া থাকে, 
সেইরূপ ঘ্খণ জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন পূর্বব দেহ হইনে 

ইঞ্জিয়সমুদয় গ্রহণপূর্বক গমন করিয়। থাকে ॥ 
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১০ । উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুগ্জানং বা গুণান্বিতমূ । 
বিমূঢ়। নানুপশ্যান্তি পশ্ন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ 

-১। যতন্তে৷ যোগিনশ্চৈনং পশ্যস্ত্যাত্নন্যবস্থিতমূ। 
যতন্তোহপাকৃতাত্মীনো। নৈনং পশ্যন্ত্যচেতদ্ঃ ॥ 

১*। [ অন্বযঃ] উৎক্রামন্ত” । 'দহাঁৎ দেহান্ববং শঙ্ছস্তং ) ( তস্সিন দেহে 
এব ' স্িতম্ অপি বিষষান্ ভূপ্লানং ব। গুণীগিনং (জীবং। বিট ন অন্মপশ্যান্তি, 
ক্কানচক্ষম্ (বিবেকিনঃ ) পশ্যন্তি ॥ 

১১1 অন্রয়ত | মত যোগিশঃ এনং চ | আক্মানং) আঁত্মনি ( দেছে । 
অবস্থিতং পশ্যন্তি, ৭তন্থঃ অপি শকৃতাম্ান; অচেতন£ এনং ন পশান্তি ॥ 

তদাহ__শ্রেরমিত শ্োত্রাধী ন শাহ্েন্দিধীণি মনশ্চান্ত'নবণ- 
মধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শন্দাঁবীন্ বিষণীনবং জীব উপভূউ্তে ॥ 

১০ | স্বামিটী '__নম্থ কাধাকাবণজ্ংঘা তধ্যতিবেকেণ এবস্ুত- 
গাঁত্মানং সব্বেহপি কিং ন পশ্যন্তি তব্রাহ_-উৎক্রামন্তমিতি | উৎ- 
ক্রামন্থং দেভীদেহান্তরং গচ্ছন্তুং তম্মিযেৰ দেহে স্থিতং না বিষয়'ন্ 
ভুঞ্জানং ব। গুণান্বিতমিক্দিযাদিযুক্তং জীব বিমুঢ়া নান্পণ্ত্তি 
ন[লোকবস্তি জ্ঞানমেব চক্ষুর্ষেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ 

১১ | স্বামিটী।--দুছ্ছে িশ্চায়ং যতো বিবেকিঘপি কেচিদেব 
পশ্রান্তি, কেচিন্ন পশ্ন্তীত্যাহ-_যতন্ত ইতি। যতস্তে। ধ্যানাদিভি: 
প্রযতমানা যৌগিনঃ কোচদেনমাতআ্সীনমাত্মনি দেহেই বস্তিতং বিবিক্তং 

»। এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু ত্বক, বলনা, ঘাণ ও মনোমধ্ো অধিঠিতন্তিইহা 

শব্দাদি বিষযসমুদ্দয় উপ/ভাগ কবে ॥ 

১০। বিমুঢ ব্যক্তির দেহাস্তরগ'মী, দেহাবস্থিত বা বিষযোৌপভোগলিপ্ত 
ইন্দরিয়াদিযুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ কবিতে সমর্থ হয না, ভ্বানচক্ষুঃসম্পন্ন 
মহাঁজ্ারাই উহ অবলোকন করিয়া থাকেন ॥ 



৩৪২ হ্রমদ্তগবদগীতা। | 

১২। যদাদিত্যগতং তেজে৷ জগন্ভানয়তেহখিলম্ ৷ 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্রো তত্তেজে! বিদ্ধি মামকম্ ॥ 

১৩। গামাবিশ্য চ ভূতাঁনি ধারয়ামাহমোজসা। 
পুষ্ণামি চৌধধীঃ সর্ববাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ 

১২। [অম্বয়ঃ] আদিতাগতং যৎ তেজঃ চন্ত্রমসি চ যত আগ্ো৷ চ যত ( তেজঃ) 
আখিলং ( সমস্তং ) জগৎ ভাসয়তে, তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি ॥ 

১৩। [ অন্থয়ঃ] অহং চ ওজস!1 ( বলেন ) গাম্ ( পৃথিবাং ) আবিশ্ঠ ভূতীনি 
ধারয়ামি, রসাআকঃ সোম: (চন্দ্রঃ) চ তৃত্া! সর্ববাঃ ওষধী: পুষ্ামি (সংবর্ধঘামি) ॥ 

পশ্যন্তি, শাস্ত্রীভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্বং কুর্বাণ অপ্যকৃতাআ্সানোইবিশুদ- 
চিত্ত অতএবাচেতসে মন্দমতয় এনং ন পশ্ঠন্তি | 

১২। স্বামিটা ।--তদেবং পন তণ্তাসযতে সৃর্য্য” ইত্যাঁদিনা পার- 

মেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রান্তানাঞ্চাপুনরা বৃত্তিরুক্তা, তত্র চ 
ংসাঁ(রণোইভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্ববপং দেহাদ্িব্যতিরিক্তং দর্শিতম্, 

ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনস্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি-__যদিত্যাঁদি 
চতুভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেক প্রকীরং তেজো বিশ্বং প্রক'- 
শয়তি তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ 

১৩। স্বামিটা।--কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা 
বলেনাধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রস- 
ময়: সোমে! ভৃত্বা ব্রীহাদ্যোষধীঃ সর্বাঃ সংবর্ঘয়ামি ॥ 

১১1 যোগী ব্যক্তিরা যত্ববান্ হুইঃ়। দেহে অবস্থিত জীবকে সন্দশন করেন. 

স্কিত্ আীঁবশুদ্ধচিত্ত বিমূঢ ব্যক্তির! বত্ব করিলেও তাহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না. 
১২। চক্র, অনল ও কুর্যে যে নিখিল ভবনবিকাশী তেজ আছে, উহ! আমারই 

তেজ জানিবে ॥ 
১৩। আষমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়৷ তৃতদকলকে ধারণ কবি 

এবং আমিই রসাজ্মক চক্র হইয়া ওষধি সমুদয়নের পুষ্টি সাধন করি ॥ 
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১২ অহং রশ্বানরে! তূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাধুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্িধমূ ॥ 

১৫! সর্ধবদ্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো 
মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞীনমপোহনঞ্চ | 
বেদৈশ্চ সর্ববরহমেব বেছ্ো 
বেদান্তকদ্েদবিদেব চাহম্ ॥ 

১৪1 [অন্বযঃ] অহং বৈশ্বানরঃ তৃত্ব! প্রীণিনীং দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণাপান- 
সমাযুক্তঃ ( সন্) চতুর্বিধম্ অন্নং পচামি ॥ 

১৫। [অন্বয়ঃ। অহং সর্বশ্য হদি সনিবিষ্টঃ (অতঃ) মত্তঃ ( মৎসকাশাৎ এব ) 
শ্তিঃ জ্বীনম্ অপোহনং ( অপগমনং ) চ ( ভবতি) সর্ষর্বঃ বেদৈঃ চ অহ্ম এব 
বেদাত, বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্ এব॥ 

১২ | স্বামিটা।__কিঞ্চ অহমিতি। বৈশ্বানরো৷ জাঠরাগ্লিত্ তা 
প্রাণিন।ং দেহস্তান্তঃ প্রবিশ্ত প্রাণাসানাভ্যাঞ্চ তছদ্দীপকাভ্যাং 

সহিতঃ প্রাণিভিভূক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহাং চোষ্যং চেতি চতু- 
রধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈববখগ্্যাবখণ্য ভক্ষ্যতে অপুপাদি 
তত্তক্ষ্যং, যত, কেবলং জিহ্বয়া বিলোভ্য নিগী্যতে পায়সাদি 
তঙ্টোজ্যং, যত্ত জিহ্বায়ীং নিশ্গিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশে! নিগীর্য্যতে 
দবীভূতং গুড়াদি তল্লেহং , যত্তু, দংঘ্রীভিনিম্পীড্য রসাংশং নিগীর্যা- 
বশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডীদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধভেদঃ | 

১৫। স্বামি ।_কিঞ্চ সর্বস্তেতি। সর্বন্ত প্রাণিজাতন্ত 
হৃদি সম্যগন্থর্্যামিরপেণ প্রবিষ্টোহহং অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ 
প্রাণিমাত্রস্ত পুর্ববান্থভৃতার্থ বিষয় স্বতির্ভবতি, জ্ঞানঞ্চ বিষক্ষে 
সংযোগজং তবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষেো ভবতি | বেদৈশ্চ 

১৪। আমি জঠরাগ্রি হইয়! প্রাণ ও অপানবাধু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে 
প্রবেশ করত চতুর্ববিধ ভক্ষ্য পরিপাক করিতেছি ॥ 



৩০৪ শ্রীমদ্তগবদগাতা । 

১৬। দ্বাবিমৌ পুরুযৌ। লোকে ক্ষরশ্চাঞক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ 

১৭। উত্তমঃ পুরুষস্তন্তঃ পরশান্ে তাহ তঃ.। 
যে! লোকক্রয়মাবিশ্য বিভত্ত্যব্যয় ঈশ্বর; ॥ 

১৬। [ অন্বয়ঃ । ক্ষরঃ অক্ষরঃ চ দ্বে এব ইমৌ পুরুষে লোকে | প্রদিদ্ধে ) 
তত্র সর্বাণি ভূতাঁনি ক্ষরঃ, (পুকষঃ) কুটস্থ অক্ষরঃ উচাতে ॥ 

১৭। [ অন্বযঃ ] অন্যঃ তু উত্তমঃ পুকষঃ পরমাত্ম। ইতি উদাজতঃ বঃ ঈশ্বর 
অব্যঘঃ চ (সন) লোকত্রযম আবিশা বিভাঙ ( পালয়তি ) ॥ 

সব্বৈস্তত্তদ্দেথতা।দবপেণাহমের খেগ্ঃ, বেপান্তকৃৎথ তংসম্প্রাদীব- 
প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদেো গুকখহমিতার্থঃ, বেদপিদেব চ বেণার্থবিদপাহ- 
মেব ॥ 

১৩। স্বামিটা ।--ইদানীং 'তদ্ধাম পরমং মমে'তি গদক্তং 
স্বকীয়ুং সব্বোতমত্ং, তং দর্শ গত দ্রাবিতি ভ্রিভিঃ | শ্বশ্ঠ 

অক্ষবশ্চেতি দ্বানিনৌ পুকষৌ, লৌকে প্রপিদ্ধো । শাবে- 
বাহ-তত্র ক্ষরঃ পুকষো নাম সব্বাণি ভূতানি ব্রঙ্গাদ- 
স্থাণরান্তানি . শবীবাঁণি, অবিবেকিলো কন্ত) শরীবেছেন 

পুকষত্ব প্রসিদ্ধে: ৷ কূটে। রাঁশিঃ শিলারাশিঃ পর্বত ইব দেহেষু নঠাং- 
স্বপি নর্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কুটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ক্ষব: 
পুকষ ইতুচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ 

১৭। স্বামিটা__যদর্থমেত্টো লক্ষিতৌ তমাহ--উত্তম ইঈতি। 

« ১৫1 আমিই সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকি, আম] হইতেই স্মৃতি, 
কান জন্মে এবং শ্মুতি জানের বিলোপও আমা হইতেই ঘটে, আমিই চাঁরিবেদ 
দ্বার বিদিত হই এবং আমিই বেদান্তকর্ড। ও বেদবেত| ॥| 

১৬। ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইটা পুরুষ সংসারে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সময় 
'ুতই ক্ষর এবং কুটগ্থ পুরুষ অক্ষর ॥ 



পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ত | ৩০৫ 

১৮। যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপি চৌত্তমঃ 
অতোহন্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ রী 

১৯ । যে! মামেবমসংমুটে। জানাতি পুকষোভ্তমম্ | 
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্ববভাঁবেন ভারত ॥ 

১৮1 | অহয়ও] যন্মাৎ আহং ক্ষরং , জডবর্গম্) অত, অক্ষবীৎ / চেন- 
বর্গাৎ ) অপি উত্তম চ, অতঃ লোকে বেদে চ পৃকমোক্রম; উতি প্রথিতঃ আসবি ' 

১৯। | অন্বয়ঃ ] হে ভাবত। যঃ এবম্ অসংঘঢঃ ( সন্) পুকযোন্তমং মা" 
জানাতি, সঃ সর্ববভাবেন মাং ভজতি, €( ততশ্চ ) সর্ধবিৎ ( (ভবতি ) ॥ 

এঠাভ্যাং ক্ষরাক্ষবাভযামন্টে! লিলক্ষণ উত্তমঃ পুকষঃ| বৈলক্ষণা- 
মেবাহ-_পরযশ্চাসাবাত্বা চেতি। উদ্াহৃতঃ উক্ত£ ক্তিভিঃ 

আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদিলক্ষণঃ পরমত্তেনাক্ষরাচ্চেতনাদ্ ভোক্ত.- 
ধির্বলক্ষণ ঈত্যর্থঃ। পরমাত্ম হ্বমেব দর্শয়তি- যে! লোকত্রযমিতি । 
ষ ঈশ্বর ঈশনশীলঃ আব্যয়স্ঠ নর্দরনিকাৰ এব সন্ লোকত্রঘং কৃতস্সং 
জদয়মাবিশ্য বিভগ্তি পালযতি ॥ 

১৯] স্বামিটী ।-_-এবভ্ুতং পুকষোত্তম ত্বমাত্মনো লীমনির্ববচিনেন 
দর্শবতি--যম্মাদিতি। যন্মাৎ ক্ষবং * জড়বর্গমতিক্রাস্তোহহং 
নিত্যযুক্তত্বাৎ, অক্ষবাচ্চেতনবর্গীদপুযযত্তমশ্চ নিয়ন্তত্বাৎ অতো লোকে 
বেদে চ পুকষৌত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহ ম্ম | তথাচ শ্রুতিঃ,_ 

“সর্বন্তায়মাত্মা সর্ধস্ত ব্ণী সর্বস্তেশানঃ [সর্বন্তাধিপতিঃ ] সর্বমিদং 
প্রশান্তি” ইত্যাদি ॥ 

১৯। স্বামিটা।--এবস্থৃতেশ্ববস্ত জ্ঞাতুঃ ফলমাহ-__ব ইাত। 
০ টিন 23255 _ খাজে. 

১৭। ইহ! ভিন্ন অন্য একটা উপ্বুম পুকষ আছেন, ঠাধার নাম পরমাত।. 
“সই অবায় ঈশ্বব এই ত্রিলোক মধো প্রবেশ করিয! সমস্ত প্রতিপালন কবিতেছেন ॥ 

১৮। যেহেতু আমি ক্ষব পদার্কে ( সংসার, জড়পদার্থ ) অতিক্রম করিষ! 

* ক্ষরং সংসারমায়াবৃক্ষম্ অশ্বথাথ্যম্ অতিত্রীস্ত ইতি। অক্ষরাৎ সংসার- 
বৃক্ষবীজতূৃতারিতি চ, শা--ভা। 

১৩ -_-গী 

শপ 



৩০৬ শ্রুমস্তগবর্দগীত। 

২০ | ইতি গুহ্যতমং শান্ত্রমিদযুক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্দ্ধ। বুদ্ধিমান্ দ্যা কৃতকৃত্যণ্চ ভারত ॥ 

ইতি শ্রী-' ". পুরুষোত্তমযোগে। নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥১৫॥ । 

২*। [ অন্থয়ঃ ] হে অনঘ! ভারত! ইতি (এবং প্রকারেণ ) গুহাতমম্ 
ইদম্ শাস্্ং ময়! উত্তম, এত বুদ্ধ? বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ ॥ 

এবম্ উক্তপ্রকীরেণাসন্ম,ড়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুকষোভমং 
জ:নাতি স সর্বভাঁবেন সর্ধপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততশ্চ সর্ববিৎ 
সর্বজে। ভবতি || 

২০। স্বামিটা ।__অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যানেন 
সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহতমমতি রহস্তং সম্পূর্ণ শান্ত্রমেব * মযোক্তং ন 
তু পুনর্র্িংশতিশ্লোকমধ্যা়মাত্রম্ | হে অনঘ ! ব্যসনশূন্ঠ ! অতএটৈ- 
তন্মদুক্তং বুদ্ধ! বুদ্ধিমান্ সম্ণগ জ্ঞানী স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ স্তাৎ যোহপি 
কোহপি। হে ভাবত! ত্বং কতকৃত্যোহসীতি কিং বক্তব্যমিতি 
ভাবঃ ॥ 

সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ | 

পুকযোত্তমযোগাখো পরং পদমুপাঁদিশৎ || 
ইতি শ্রীমদ্তগবদগীতায়াং স্বামিকৃতটাকারাং পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৫। 

আছি, এবং অক্ষর (চেতন বর্গ) হইতেও উত্তম. এই নিমিত্ত আমি বেদে ও 
লোকমধ্যে পুরুষোন্তম বলিয়া কীগ্রিত হুইয়! থাকি ॥ 

১৯। হেভারত! যে ব্যক্ি মোহশুন্ত হইয়। আমাকে এইরূপ পুরুষোত্ম 
বলিয়া অবগত হয়, সেই সর্ব্ববেন্তা সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করে ॥ 

“ই, । হে নিষ্পাপ ভাবত! আমি এই পরম গোপনীধ শান্তর কীর্তন কবিলাম, 
ইহ! বিদিত হইলে লৌক বুদ্ধিমান্ ও কৃতার্থ হয়। 

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ৪১৫ 

যছ্ভাপি গীতাখ্যং সমস্ত: শান্মুচাতে, তথাপ্যযমেবাধ্যায় ইহ শীল্মিত্যুচ্যতে 
স্ততার্গং প্রকরণাৎ ইতি শাঙ্করভাষ্যে | 



যোড়শোহধ্ধ্যায়ঃ 

শ্ীভগবানুবাঁচ-_ 

১। অভয়ং সত্বনংশুদ্ধিজ্কনযোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যজ্জ্শ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জজবমূ ॥ 

২। অহিংসা সতামক্রোধস্তাগঃ শান্তিরপৈশুনন্ 
দয়া ভূতেষলো লুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাঁপলমূ । 

৩। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রেরহো নাঁতিমানিত। | 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতদ্য ভারত ॥ 

১--৩। [ অন্বয়ঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ,.-ভারত ! অভয়ং, ত্বপংশুদ্ধিঃ, 

জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং, দমঃ, যজ্ঞ, গ্বাঁধইযঃ, তপঃ, আজ্ভবম্ ( সরলত| ) 
অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগ:, শান্তি, অপৈশ্ঠনং, ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত ং 
মার্দবং, হী (লল্জ! ', অচাপলং, তেজঃ) ক্ষম।, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ নাতি- 
মানিতা, ( এতানি ) দৈবীং সম্পদম্ অভি ( অভিলঙ্ষ্য ) জাতস্ত ভবস্তি 

১-৩। স্বামিটী ।_ণআহ্রীং সম্পদং তাত্ত1 দৈবীমেবা শ্রিতা 
নরাঃ। মুচ্ন্ত ইতি নির্েতুং তদ্ধিবেকোহথ যোড়শে ॥* পূর্ববাধ্যায়ান্তে 
“এতদুদ্ধ। বুদ্ধিমান স্তাঁৎ কৃতকৃত্যশ্ঠ ভারত” ইত্যুক্তং, তত্র ক এত- 
্ত্বং ু ধ্যতে কে বা ন বুধ/তে ইত্যপেক্ষায়াং তত্বজ্ঞানেহধি কারিণো- 
ইনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়ন্তারস্তঃ । নিকপিতে 
হি কাধধ্যার্থে চাঁধিকারিজিজ্ঞাস। তবতি। তদুন্তং ভটেঃ,_এভারে। 
যে। যেন বোঢব্যঃ স প্রাগান্দোলিতে। ধদ1। তদ। কন্তস্ত বোটেনতি 

একাং কর্তুং নিরূপণ”মিতি। তন্রীধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং 
সম্পদমাহ - শ্রীভগবান্ুলচ-_অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়া- 

ভাবঃ) সত্বন্ত চিত্তস্ত সংশুদ্ধিঃ স্থুপ্রসন্নতা জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানো- 
পায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠ, দানং স্বভোক্গাস্তা্নাদের্থোচিত: 



৪৮ শ্ীমভ্তগবদগীত। 

৪ | দত্তে! দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুধ্যমের চ ॥ 
অজ্ঞানং চাভি জাতম্ত পার্থ মম্পদমাস্থরীম্ ॥ 

৪। [ অন্য: ] হে পার্থ! দন্তঃ, দর্প:, অভিমানঃ, ক্রোধ: পাকষ্যমূ (নিষ্/- 
রত!) অজ্ঞানং চ এব ( এতানি ) আহঙ্থরীং সম্পদম্ অভিজা তশ্ত ( ভৰস্ভি )॥ 

সংখিভাঁগঃ, দমে বাহ্েক্রিবলং্যমঃ নজ্ঞা ষথাধিকারং দর্শপৌণ- 

মাসাদিঃ,স্বাধ্যায়ে ব্রহ্মষজ্ঞাদিঃ তপ উত্তরাধাযে বক্ষযমাণং শ(রীরাদি, 
আক্জবমবক্রতা ॥ কিঞ্চ অহিংসেতি | অহিংস! পরপীড়াবজ্জমং. 
সত্যং যথাহষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্তাপি চিত্তে ক্রোধান্থুৎপা ্তিঃ, 

যাগ ওঁদার্ধাং, শান্তিশ্চিভোপরতিঃ, পৈশুনং পৰোক্ষে পরদৌষ- 
প্রকাশনং ভদ্বজ্জনমপৈশুনং, ভূঙেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্তং লোভা- 

ভাবঃ অবর্ণলোপস্তাঃ | মার্দবং মৃদুত্বম্ অক্র,রতা, হীরকাধ্য প্রবৃত্ত 
লৌকলজ্জা, ভচাপলং ব্যর্থ?কিরারাহিত্যম্ ॥ কিঞ্চ, তেজ উতি। 
তেজঃ প্রীগল্ভ্য', ক্ষমা পরিশুবাদ্যুৎপছ্মানেধু ক্রোধ প্রতিবন্ধঃ, 
ধৃতিদুএখাদিভিরবসীদতঃ চিন্তন স্থিবীকরণং, শৌচং বাহ্বাভান্তুব- 
গুদ্ধিং অদ্রোহে! জিঘাংসাবাহিত্যম্, 'অতিমানিত1 আত্মস্ঠতিপুজ্য- 
স্বাতিসানস্তদ ভাবে! নাতিলা'নতা; এতান্তভয়াদীনি যডবিংশতি- 
প্রকারাণি দৈবীং সম্পদমভি ভাঁতগ্ত ভবস্তি । দেবষোগ্যাং সাক্িকীং 
সম্পদমতিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতত্ত ভাঁবিকল্যাণস্ত পুংসো ভবস্তী- 
ত্যর্থঃ ॥ 

৪। স্বামিটা |-_শ্ঞান্ুরীং সম্পদমাহ-_দন্ত ইতি | দস্তে। ধশ্ম- 
ধ্বিত্রং, দর্পো ধনবব্ছ্যাদনিমিত্তং চিত্তন্তোৎস্থকাম্, অভিমানো 

১-৩। অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্জানোপার়পরিনিষ্া, দান, দম, মণ, 
স্থাধ্যায়, তপ, খন্তুতা, অহিংদা, সভা, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরনিন্দাবর্জন, 
প্রাণীর প্রতি দয়, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী (লজ্জা ), অচপলতা, তেজ, ক্ষম।, 
ধুতি, শোৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা ; হে অর্জুন ! যাহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য 
করিয় জন্মগ্রহণ করে, তাহার! উক্ত বড়বিংশভি ৩ প্রাপ্ত হ্ইয়! থাকে ॥ 
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৫| দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধাগান্থরী মতা । 
মা শুচঃ পম্পদং দৈবীমভি জাতোহসি পাগুব | 

৬। দোঁ ভূতদগে লোকেহম্মিন দৈব আন্বর এব চ. 
দৈবে বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্মরং পার্থ মে শৃণু ॥ 

৫| [ অস্থয়ঃ ] ৈধী সম্পদ্ বিমোক্ষাঘ, আন্থরী (সম্পদ) নিবন্ধীয় মন্তা, 
ছে পাওৰ ! মা শুচঃ (যতন্্বং ) দৈবীং সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য) জাঁতঃ অনি ॥ 

৬। [ অন্বয়ঃ ] হে পার্থ। অস্মিন লোকে দৈব: আন্থরঃ চ দ্বৌ ভূতদগৌ 
( স্তঃ) দৈবং বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসর মে শণু॥ 

ৰাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রপিদ্ধঃ, পাকষাং নিষ্টবত্বম্, অজ্ঞানমবিবেকঃ | 
আ[নুরীমিত্যুপলক্ষণম্, 'অন্ুবাণাং রাঞ্ষপানাঞ্চ য! সম্পন্তস্ত!মাস্ত্ররী- 
মভিলক্ষ্য জাতন্তৈ তানি দম্তাদীনি ভবস্তি॥ 

৫ | স্বামিটী।__এতবোঃ সম্পদে কার্যাং দর্শয়নাহ_-দৈবাতি | 
দৈবী যা সম্পৎ তকমা 2ক্কো ময়োপদিষ্টে তত্জ্ঞানেইধি কারী, আম্মা 
সম্পদ য্বুত্ নিতাং সংসাবীত্যর্থঃ ৷ এন্তৎ শ্রাত্বা কিমহমব্রার্দিকারী 
ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিন্মজ্জুনমাশ্বাসযতি__হে পাওব1 মা 
শুচঃ শৌকং মা কার্ধীঃ যতজ্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোইসি ॥ 

৬। স্বামিটী।__মান্ুবা সম্পৎ সর্বাত্মন। বর্জিতব্যেত্যেতদর্থ- 
মান্তুবীং সম্পদং প্রপঞ্চযিতুমাহ--দ্বাবিতি | দৌ দ্বিপ্রকাবৌ ভূতানাং 
সগোঁ মে মদ্চনাচ্ছ,ণু, আঁস্ুরবাক্ষস প্রকত্যোবেকীকরণেন ছ্বাবি- 
ক্যুতম্, 'অতে। “রাক্ষণীমান্থরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা” ইতা।- 
দিন৷ নবমাপা।যোক্তপ্রকৃতিইত্রবিপ্যেনা বরোধঃ | স্পষ্টমগ্গ ২] 

৪। হেপার্ধ! যাহার। আশ্থরী সম্পদ্ লক্ষা করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা 
দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠ বত! ও অজ্ঞানে অভিভূত হ্য ॥ 

৫। দৈবীদম্পদ্ মোক্ষের ও আঁম্থবী সম্পদ্ বন্ধের হেতু ; হে পাণ্ডব! তুমি 

দৈবী সম্পদ লক্ষা করিয়! জন্মগ্রহণ করিযাছ, অতএব শোক করিও ন| ॥ 

৬. হে পার্থ! ইহলোকে দৈব ও আন্ুর এই ছুই প্রকাৰ ভুত স্ষ্ট হইয়াছে , 



৩১৩ শ্রীমস্তগবদগীতা। | 

৭। প্ররৃত্তিঞ্চ নিবৃতিঞ্চ জন ন বিছুরান্থরাঃ । 
ন শৌচং নাপি চাচীরো ন সত্যং ভেষু বিদ্যুতে ॥ 

৮। অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমৃ । 
অপরস্পরসন্ভুতং কিমন্যৎ কামটহতুকম্ ॥ 

"| [অন্বযঃ] আহ্বরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবুত্তিং চ ন বিছুঃ (অতঃ) তেবু 
ন শৌচং ন চ আচারঃ ন অপি সত্যং বিছ্যাতে ॥ 

৮। [অন্বয়ঃ] ( তে অন্ুরাঃ জনাঃ ) জগৎ অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম অনীম্বরম্ 

অপরম্পরসংভূতং কিমন্যৎ কামহৈতৃকং প্রাঃ ॥ 

৭) স্বামিটী।-_আন্রবাং বিস্তবশো নিবপয়তি--প্রবৃত্তিঞে- 
ত্যান্দ দ্বাদশভিঃ | ধর্মে প্রবৃত্তিমধন্মানিবুত্তিধীস্ুরস্বভাব! জন ন 
জানস্তি, অতঃ শৌচমাচাঁবঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ 

৮। স্বামিটী।_ নন ধেদোক্তয়োধ ন্মমী ধর্ময়োঃ প্রবুভিং নিবু- 
ভিঞ্চ কথং ন বিদ্ধঃ, কৃতো। বা ধঙ্মীধর্ময়োরনঙ্গীকাবে জগতঃ হ্খ- 
দুঃখাদিব্যবস্থা স্তাৎ,কথং ব। শৌচাচারাদি ব্ষযামীশ্ববাজ্ঞামতিবর্তেরন্, 

ঈশ্ববানঙ্গীকারে চ কুতো৷ জগছৃৎপন্তিঃ শ্তাদত আহ--অসত্যমিতি | 
নান্তি সত্যং বেদপুরাণাঁদিপ্রমাণং যন্মিংস্তাদুশং জগদাহুঃ বেদাদীনাং 
প্রামাণাং ন মন্তস্ত ইত্ার্থঃ 1 ন্তদুত্তং__দত্রযে। বেদস্ত কর্ভতীরো 
ভগুধুর্তনিশীচবাঁঃ” ইত্যা্দ। অতএব নাস্তি পর্াধন্শবপা প্রতিষ্ঠা 
ব্যবস্থাহেতুর্যস্ত তত, স্বাভাবিকং জগদ্ৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব 
নাস্তীশ্বরঃ কর্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যন্ত তাদৃশং জগদাহুঃ। তঠি কুতোহস্ত 
জগত উৎপত্তিং ব্দস্তীত্যত আহ-_অপরস্পরসন্তৃতমিতি । অপবশ্চ 

| 

দৈব লোকের বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি, এক্ষণে আহ্ুরদিগের বিষয কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর।॥ 

৭ আসুরম্বভাব লোকসকল ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় 
অবগভ নয় ' (এ নিমিত্ত) তাহাদিগর শৌচ নাই, আচার নাই ও সতা নাই। 
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৯। এতাং দৃষ্টিমবন্টভ্য নষ্রাস্ানোহল্পবৃদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্ত্য গ্রকন্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ 

১০। কামমাশ্রিত্য ছুষ্পুরং দম্তমানমদান্বিতাঃ 

মোহাদ্ গৃহীত্বাহপদ্ গ্রানান্ প্রবর্তান্তেহশুচিত্র তাঃ। 
»৯। [ অন্বযঃ | অল্লবুদ্ধাঃ এতাঁং দুষ্টিম অবষ্থভ্য (আশ্রিত্য) নষ্টাত্মানঃ 

উগ্রকন্মাণঃ অহিতাঃ (শত্রবঃ ) (ভৃত্া । জগতঃ ক্ষঘাষ প্রভবস্তি | 

১*। [ অন্থযঃ ] ছুষ্প,বং কামম্ শাগ্রিত্য, দস্তমানমদান্িতা চ মোহাৎ 
তসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্ব। অশুচিব্রতাও ( সম্তঃ ) ( ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ ) প্রবর্তীন্তে | 

পরশ্চেতি 'অপবস্পরম্ 'অপবস্পবতোহগ্তোন্তঃ স্ত্রীপুংসযো্বিথুনা 
সন্তৃতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমন্ত ? নাস্ত্যন্তৎ কিঞ্চিৎ, কিন্তু কীম- 
ঠৈতুকমেব স্্বীপুংসযোকভয়োঃ কাম ভব প্রবাহবপেশ হেতু- 
রস্তেত্যর্থত | 

৯।" স্বামিটী।-__কিঞ্চ এতাঁমিতি। এতাং লোকায়তিকানাং 
ষ্টিং দর্শনমাত্রিত্য নগ্রাত্মানো মলীমসচিত্বাঃ সস্তোহব্লবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থ- 
মাত্রমতয়ঃ, অত এবোগ্রং হিংআং কর্ন যেষাং তে, অহিত। বৈবিণে। 
ভূত্ব! জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্তবস্তীত্যর্থ; ॥ 

১০। স্বামিটী।_মপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। ছৃষ্পরং পুরয্িতু- 
মশক্যং কামমাশ্রিত্য দস্তাদিভিযু্ত২ সন্তঃ ুদ্রদেবতারাধনাদৌ 
প্রবস্তত্তে। কথং? অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রোণেতাং দেবত- 
মারাধা মহা নবীন ২ সাধরিষ্যামি ইত্যাদি দুবাগ্রচান মোহক্চত্রেপ্ 

৮। তাহারা জগৎকে অসত্য, ( বেদপুবাপাদিপরমাণহীন ) জরি 
( ধর্খাধর্মবাবস্থাশৃন্য ) ঈত্বরশৃন্ধ, স্্রীপুকষসম্তুত, অধিক কি-_কামজনিতই কহে ॥ 

*। সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রষ করত মলিনচিন্ত, 

ক্র.রক্ষর্্মা ও অহিতকারী হই়। জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমুস্তূত হয় ॥ 



৩১২ শ্রীমত্তগবদগাত। | 

১১। চিস্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোৌপভোগপরম] এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ 

১২। আশাপাশশতৈর্ববদ্ধাঃ কাঁয়ক্রোধপরায়ণাঃ । 
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার৫ঘসঞ্চয়ান্ ॥ 

১১১২। | অন্বয়ঃ] প্রলগাস্তাম্ অপরিমেয়াং চিন্তাম্ উপাশ্রিত্য কামো” 
ভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রৌধপরায়ণাঃ 
কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চযান্ ঈহস্তে ॥ 

স্বারুত্য প্রবত্তন্তে, অসশ্তচিব্রতা অস্তটীন মগ্চমাংসাদিবিষধাঁণি ব্রতানি 
বেধাং তে! 

১১-১২। স্বামিটী _-কিঞ্চ চিন্তামিত্ি। 'প্রলয়ে। মরণমেবান্তে। 
ৰঙ্তান্তামপ্বিমেযাং পরিষাতুমশকযাং চিন্তামাশ্রিতাঃ, নিত্যচিন্তা- 
পরায়ণ] ত্যর্থ:। কামোর্পভোগ এব পরমো যেষাং তে। এনা 
ৰঁদতি কামোপভোগ এব পবমঃ পুকষার্থো নান্চদস্তীতি কতনিশ্চর' 
অর্থপঞ্চয়ানীহস্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, তগাঁচ বার্হম্পত্যক্ছত্রং_“কাম 
এবৈকঃ পুকষাথ ইতি”“চৈতন্তবিশিষ্টঃ কামঃ পুবস্য৮ইতি চ॥ অতএব 
আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শহানি ভৈর্কবদ্ধা ইতস্তত 
আরুধ্যমাপাঃ, কামক্রোধপবাষণা; কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ে! 
যেষাং তে, কামভোগারধমন্ঠায়েন চৌধ্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশী- 
নীতান্তে ইচ্ছন্তি ॥ 

শশা পপি টি পেপাল 

৬ ১৪০ তাহার দন্ত, অভিমান, মদ, অশুচি ব্রত, ও ছুষ্পুরণীয় কামন। 
অবলম্বনপূর্বক মোহবশতঃ 'অসৎ-প্রতিগ্রহ (এই মন্্বেব ছার এই দেবতাকে 
আরাধনা করিয়! প্রচুর ধনাদি প্রাপ্ত হইব, এবন্ডুত ছুরাগ্রহ ) করিয়। কাষো 
প্রবৃত্ত হয় ॥ 

১১১২। তাহার। আমরণ অপরিষেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়। কামোপভোগই 
পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে । শত শত আশাপাঁশে বন্ধ ও কাম ক্রোধের 
ৰশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থনঞ্চয়ের চেষ্টা করে | 
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১৩। উদ্মদ্য ময়! লব্ধমিদং প্রাপস্তে মনোরথম্ | 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনধ নম্ ॥ 

8। অসৌ ময়া হতঃ শক্রর্থনিষ্যে চাপরানপি | 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্ হ্বখী॥ 

১৫1 আট্যোহভিজনবানন্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশে! 
ময়া। 

যক্স্যে দাস্তাঁমি মোদ্ষা ইতাজ্ঞানবিমোভিতাঃ ॥ 
১৬। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালদগ়ারৃতাঃ। 

গ্রসক্তাঃ কামভোগেবু পতন্তি নরকেইশুচৌ ॥ 

১৩১৬ | [অন্বধঃ] অদ্য মঘ! ইদং লবমূ, ইদং মনোরথং প্রানে, ইদম্ 

অন্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অসৌ শব্রুঃ ময়! হতঃ, অপরান্ 
( শত্রন্) অপি হনিষো, অহম্ ঈশ্বর, ভহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ, বলবান্, সখী 
চ, ( অহং) আঁচ্যঃ অভিজনবাঁন্ ( কুলীনঃ) অন্মি, ময়! সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি, 
( অহ”) ফক্ষোে (যাগেম অন্ঠান অভিভবিষ্যামি) দাস্সামি, মোদিষ্যে ( হ্ষং 
প্রাপ্গামি) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিত্ুবিত্রান্তাঃ, মোহজালসমাবৃতাঃ 
কামভোগেষ প্রসক্তাঃ (সন্তঃ ) অশুচৌ নরকে পতস্তি ॥ 

১৩। স্বামিটী ।__তেষাং মনোরথং কথন নরকপ্রাপ্তিমাহ__ 
ইদমগ্ছেতি চতুর্ভিঃ | প্রাপ্ষ্যে প্রাঙ্গ্যামি, মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। 
স্পঈমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিত্াাঃ 
সন্ত নরকে পতস্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ টার 

১৪ | স্বামিটা|_-কিঞ্চ অপাবিতি। সিদ্ধ; কৃতকৃত্যঃ। 
স্পষ্টমনাযৎ ॥ 

১৫ | স্বামিটী! কিঞ্চ আঢ্য ইীত। আট্যো ধনাদিসম্পরঃ, 
আভিজনবান্ কুলীনঃ, ক্ষ যাগাগ্ঘনুষ্ঠানেনাপি দী ক্ষতাস্তরেভাঃ 
সকাশান্মহতীং প্রতষ্ঠাং প্রাগ্যা:ম, দাস্তাঁমি স্তাবকেভাশ6, মোদিষ্যে 
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১৭। আত্মসম্ভীবিতাঁঃ স্তব্ধ! ধনমাঁনমদান্ধি তাঁঃ । 
যজন্তে নামযজ্ঞৈত্তে দ্তেনাবিধিপূর্বব কম্ ॥ 

১৭। [ অন্থযঃ ] আত্মসম্তাবিতাঃ স্তন্বাঃ ( অনআ্রাঃ ) ধনমানমদাদ্িতাঃ (স্তঃ) 
তে দশ্ডেন নামযঞ্জেঃ অবিধিপূর্রবকং যজস্তে ॥ 

হর্ষং প্রাঙ্গ্যামি ইত্যেবমজ্ঞীনেন বিমোৌহতাঃ মিথ্যাভিনিবেশং 
প্রাপিতাঃ ॥ 

১৬। স্বামিটা।__এবভ্ভৃতা ষং প্রাপ্ু,বন্তি তচ্ছ.গু_-অনেকেতি । 
অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিন্তমু অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্ত 
বিক্ষিপ্তাঃ, তেনৈৰ মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মংস্ত ইব স্থত্রমযেণ 
ক্ঞালেন মন্ত্রিতাঃ, এবং কামভোগেন গ্রপক্তী 'অভিনিবিষ্টাঃ সস্তঃ 
'অস্ডচৌ কশ্মলে নরকে পতত্তি ॥ 

১৭ | স্বামিটা।-যক্ষা ইড়ি চ। যন্তেষাং মনোরথ উক্ত, স 
কেবলং দস্তাহঙ্কারাদি প্রধান এব ন তু সাত্বিক ইন্যভি প্রায়েণাহু 
_-শাত্মেতি দ্বাভ্যাম্। 'মাত্মনৈন সম্তভবিতাঃ পুজ্যতাং নীতাঃ ন তু 
সাধুভিঃ কৈন্চিৎ, অত এব স্তব্ধ! 'অনআ্রাঃ ধনেন যে। মানো মদশ্চ 
তাভ্যাং সমন্থিতাঃ সন্ভঃ নামমীচত্রণ বে যক্জীস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ 
“দাক্ষিতঃ সেমযাজী,ঘ্োবমাবিনা নামমাত্র প্র সন্ধয়ে যে যজ্ঞান্তৈ- 
বজস্তে ! কথং? দত্তেন ন তু শ্রদ্ধা অবিধিপূর্ববকঞ্চ যথা তপতি তথা ॥ 

১৩__১৬। আজি আমার এই মনোরথ দিদ্ধ হইল ও এই অভিলাষ পরিপূর্ণ 

হইবে; আমার এই ধন আছে, পুনর্ববার এই অর্থ হইবে ; আমি এই শত্রুকে 
বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রকেও বিনাশ করিব , আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, 
আমির্জলদ্,এীমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কূলীন, আমাৰ 
সমান আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব ; 
জীব এই প্রকার অদ্রানে বিমোহিত, অনেক বিষয়ে প্রবৃত্তি বশতঃ মোহঙ্জালে 
আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়। অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয় ॥ 

১৭। তাহারা আপন! আপনি সম্মানিত। অহক্কৃত ও ধনমানমদে প্রমত্ত হইয়। 

দগ্তনহকারে অবিধিপূর্বক নামমীত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান কয়ে ॥ 
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১৮। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্িষস্তোহভ্যসুয়কাঃ ॥ 

১৯ । তানহং দ্বিষতঃ ক্ররান্ সংসারেষু নরাধমান্। 

ক্ষিপামাজজ্রমশ্ুভানাস্রীষ্বেব যোনিষু ॥ 
:৮ | [ জন্বয়ং ] ( এতে পৃবেীক্তীঃ ) অহঙ্কীরং বলঃ দর্পং কামং ক্রোধং চ 

দ'অতাঃ (সন্তঃ) আজপবদেহেবু মাং প্রদ্ধিযস্তঃ অভ্যস্যকাঃ (ভবস্তি )॥ 

১৯। [অন্য়ঃ] অহং ( মাং) দ্বিধতঃ কান নরাধমান অস্তভান সংলাবেধু 

ব্সস্ববীধু যোনিবু এব অজন্রং ক্ষিপাঁমি ॥ 

১৮।  স্বামিটী।-_-অবিধিপুব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি _ অহঙ্কাব- 

মি'5। 'হঙ্কারাদান্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপবদেহেষু আত্মদেছে 

পবদেহেষু চ চিদংখেন স্থিতং মাং প্রদধিষস্তো যজস্তে, দস্তযজ্ঞেযু শদ্ধাা 
ভভাবাদাতআ্সীনো বুথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বীদানীমপ্যবিধিনা 

হংসারীং চৈততন্তব্রোহমীত্রমবশিষ্তত হাত প্রাদ্ধষস্ত ইত্যুক্তম্। 

অভ্যস্থয় কাঃ সন্মার্গবন্তিনাং গু;ণষু দোষাবোপকা: ॥ 

১৯| স্বামিটা-_ তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাস্থ রস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতী- 
হ্যাহ-_তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রু,বান্ সংসারেষু 
জন্মমৃত্যুনার্গেষু তত্রাপ্যান্থু ী'ঘ্ববাতিক্র,রান্থ ব্যান্রসর্পা দযোনিঘজঅ- 
মনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং পাপকর্ষরণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্মুর্থ: 

শশা সস পপ পপ পাস পি পাপা পা 
পপ ০ ০০ স্পা স্পা শী স্পা সপ সপে পাপী শি 

১৮। ভ্তাহার। অহসঙ্কীর, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসুয়া আশ্রয করিয়। 
আপনার ও পরের দেহে আমাকে দ্বেষ করে ॥ 

১৯। আমি সেত সমস্ত দ্েধপরবশ ক্র,রম্বভাব অশুভকারী নরাধমকে 

'নরস্তর সংসারে আস্মুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি ॥ 
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২০। আহ্মুরীং যোনিমাপন্ন। মুঢ়। জন্মনি জনম্মনি | 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্তাধমাঁং গতি ॥ 

২১। ব্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্বনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথ। লোভস্তম্মদেতজ্রয়ং তাজেহ ॥ 

পি রা 

২২। এতৈবিমুক্তঃ পৌন্তেয় তখোদ্বারৈস্ত্রিভিন রঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ত্ততো ধাতি পরাং গতিম্ ॥ 

২০। [অন্বযঃ] হে কৌন্তেঘ। মূঢ। জন্মনি জন্মণ্ন আশ্রীং যোনিম্ আপনা ঃ 
(প্রাপ্রাঃ) ( সম্তঃ) মাঁম্ অপ্রাপা এব ত5ঃ অধমাঁং গভিং যাস্তি ॥ 

২১। [অন্বয়ঃ] কামঃ ক্রৌধঃ তথা লোভঃ ঈদং ত্রবিধং নরকণ্ঠ দ্বাবম্, 
। স্তএব্ ) আত্মনঃ নাশনম্ এতৎ ্রয়ং ত্াযজেৎ ॥ 

২২। [অস্থয়ঃ] কৌন্যেয। এৈঠ ত্রিভিঃ তমোদ্বাবৈং বিমুক্তঃ নবঃ আত্মন" 
চশ্য়ং আচরতি, ততঃ পরাং গতি যাতি ॥ 

২০। স্বামিটা।--কিঞ্চ আন্ুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপো- 
খেত্যেবকারণে মত্প্রাপ্তিশঙ্কীপি কুতন্তেষাং? মণ্প্রাপ্ত,যপায়ং 
সন্মার্গম প্রাপ্য ততোইপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যাস্তীতুযুক্তম্। 
শেষং স্পষ্টম্ ॥ 

২১। স্বামটা।_উলক্তানামান্থ রদোষাণাং মধ্যে সকলদোষ- 
সূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্থা বঙ্জনীয়মিত্যাহ--ন্রিবিধমিতি | কামঃ 
ক্রোধো লোভশ্চ ঈতীদং ত্রিবিধং নরকন্ত দ্বারম্, 'অতএবাম্মনো 
নাশনং নীচবোনিপ্রাপকং তন্মাদেতভ্রঘং সর্বাত্মনা ত্যজেৎ॥ 

শর | ন্বামিটা।- ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ-_-এতৈরিতি । 

২০। হে কৌন্তেঘ! তাহার! অন্থরযোনি প্রাপ্ত হইয়। আমাকে লাভ করিতে 
পারে না, সুতবাং অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ 

২১। কাম, ক্রোধ ও লোভ,_-নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার ; অতএব আত্মনাশক 

এই তিনটী পরিহ্যাগ করিবে ॥ 



যোড়শোহধ্যায়ঃ | ৩১৭ 

যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্োতি ন হ্থখং ন পরাং গতিম্ ॥ 

১৪। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকীর্যাবাবস্থিতৌ | 
জ্বাত্ব। শাস্ত্রবিধানোক্তং কন্ম কর্তমিহাহ্শি ॥ 

ইতি শ্রী-. দৈ ল্সবসম্পদ্ধিভীগযোগো নাম ষোড়শোইধ্যাঁঘঃ ॥ ৩ 

২৩। | অন্বয়ঃ] বঃ শান্ত্রবিধিম্ উৎহ্জ্য কামচীরতঃ (কামপ্রযুক্ঃ সন) 

বঞ্তে, স সিদ্ধ” ন প্রাপ্পোতি, ন হুখৎ ন চ পবাঁং গতিং (প্রারপ্জোতি )॥ 

২৪ [ অন্বয়ঃ ] তণ্মাৎ কাধ্যাকার্যাবাবস্থিতৌ শান্তর তে (ভব) প্রমাণম্, 

ইহ শান্্রবিধানোক্তং ভ্রান্বা কন্ম কম অরসি ॥ 

২৩ 

তমসে। নরকন্ত ছরভূতৈরেট তস্ত্িভিঃ কামাদিভিবিমুক্তো নর তব: 

£শ্য়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাঁচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্রোতি ॥ 

২৩। স্বামিটা-_কামাদিত্যাগণ্চ স্বখন্শীচরণং বিন' ন সন্ত- 

বতীস্যাহ--য তি | শীলস্ত্রবিধিং বেদবিহিত্তং ধর্মমুৎস্থজ্য যঃ কাঁম- 

চাঁবতো। ষথেষ্টং পুতে স সদ্ধিং ভত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্োতি ন চ স্কৃখ- 

মুপশমং ন চ পবাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্পোতি ॥ 

২২। স্বামিটী 1--ফ'লতমাহ--তন্মাদিতি। ইং কাধ্যমিদ- 

২২। হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার হইন্তে মুস্ত 
হইযাছেন, তিনি আপনার কলাণ বিধান করেন এবং তৎপরে পরম গাঁ 

প্রাপ্ত হন॥ 

২৩। যেব্যক্তি শাস্ত্রবিব শরিত্যাগ করিয| শ্বেচ্ছচারে প্রবৃত্ত হয় ( অর্থাৎ 
ষাথচ্ছভাবে উপাসনাদি কবে) দে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং স্থখ অথবা! পরমগতিও 

লাভ করিতে পারে না। 



৩.৮ প্রীমত্তগবদগীতা 

মকার্যঞ্চেতাস্তাং ব্বস্থায়াং তে তব শান্ত্রং শ্রুতিস্থৃতিপুরাণাদিকমে? 

প্রমাণমূ। অতঃ শান্ত বধিনোক্তং কর্ম ভ্তাত্ব। ইহ * কর্মিকাবে 

বর্তমানঃ যথাধিকারং কর্ণ কর্তূমর্থসি তম্ম,লত্বাৎ সব দ্ধম্যগ,। 

জ্ঞানমুক্তীনা মত্যার্থঃ॥ 

দেবদৈতেয়লম্পত্তিঘংবিভাগেন ষোড়শে। 

তত্বজ্ঞানেইধিকারস্ত সাত্বিকন্তেতি দর্শিতিম ! 

ইতি শ্রিম্তুগবগীতাবাঁং স্বামির হটাকাব,ং ষোড়াশোইধ্যায়ঃ ॥ ১০ 

২৪৯ । অতএব কাঁধ্যাকা মাবাবস্থা বিষয়ে শান্ই তোমাৰ প্রমাণ , তুমি শাঙ্কোনদ 

কর্ম অবগত হইয়। তাহার অনুষ্ঠান কর। 

যোড়শ অধ্যায় সমাপু ॥ ১৬ 

॥ ইছ্েতি কর্মমীধিকারভূমিপ্রদর্শনার্ঘমিতি শ্াঙ্করভাধযম। কর্মাধিকাৰ 

ভূমির্ভারতব্ষম্ ইত্য্থঃ | 



সগ্ুদশোইধ্যায়ও। 
অজ্জুন উবাঁচ-_ 

১। যে শাস্ত্রবি ধিমুৎস্থজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ন্বিভতাঃ | 
তেষাঁং নিষ্ঠা তু কাকৃঞ্ণ সত্মাহো৷ রজস্তমঃ ॥ 

১। [ অন্বয়ঃ ] অর্জুন উবাচ,_-হে কৃষ্ণ! যে তু শান্ত্রবিধিম্ উৎসজা শ্রদ্ধয়া 
অন্থিতাঃ যজস্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা? সত্বং রজঃ আহে তমঃ ॥ 

১। স্বামিটা।_-“উক্তাধিকারহেতৃনাং শ্রদ্ধ! মুখ্য। চ সাত্বিকা 
ইতি সপ্তদশে গোণশ্রদ্ধাভেদক্ত্িধোচ্যতে ॥৮ পূর্ববাধ্যায়ান্তে "্ষঃ 
শান্ত্রবিধিমুস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতী”'তানেন 
শাস্ত্রোক্তবিবিমুৎস্থজ্য কামচাঁবেণ বর্তমানন্ত জ্ঞানেইধিকাঁরে নাস্তী- 
তুযুক্তম্ তত্র শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য কামচারং বিন! শ্রদ্ধয়। বর্মানানাং 
কিমধিকারোইস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অজ্জুন উবাচ_-য ইতি। 
অত্র চ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্ার্থং বৃদ্ধা! তমুল্লজ্য 
বর্তমানীশ্চ গৃহাস্তে, তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনাম্থুপপত্তেঃ ৷ আস্তিক্যবুদ্ধিহি 
শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেইর্থে শান্তরজ্ঞানবতাং সম্তবতি, তমেবাধি- 
কৃত্য 'ত্রিবিধ! ভবতি শ্রদ্ধা* “যজন্তে সাত্বিক। দেবা, নিত্যাহ্যত্তরানু- 
পপত্তেশ্চ। অতে। নান্র শান্ত্রোর্নজ্ঘিনো গৃহাস্তে, অপি তু ক্রেশবুদ্ধা 
বা আলম্তান্ধন্শাস্তরার্থজ্ঞানে গ্রযত্বমকত্ব কেবলমাচারপরম্পরাঝশন 

শ্রদ্ধয়। কচিদ্দেবতারাধনাঁদৌ প্রবর্তমান! গৃহান্তে, অতোহয়মর্থঃ-_যে 
শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য হুঃখবুদ্ধা। আলশ্তাদ্বা অনাঘদৃত্য কেবলমাচার প্রামা- 
ণ্যেন শ্দ্ধয়ান্থিতা; সন্তো যজস্তে, তেষাস্ত কা নিষ্ঠা কা।স্থৃতি, ক 
আশ্রয়ঃ| তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি,_কিং সত্বম্, আহে! কিং রজঃ, 
অথবা তম ইতি ; তেষাং মাদৃশী দেবপুজাদি প্রবৃত্তিঃ কিং সব্বসংশ্রিত্তা 
রজঃসংশ্রিতা তম £সংশ্রিত। বেত্যর্থঃ, শ্রদ্ধায়া: সাত্বিকত্বাৎ ক্েশবুদ্ধা। 
আলশ্তেন চ শান্ত্রানাদরন্ত রাঁজসতামসত্বাত্রধা সন্দেহঃ। যদি 



পপ 

৩২০ শ্রীমস্তগবর্গীতা। 

শ্ীভগবানুবাঁচ-__ 

২।| ত্রিবিধ! ভনতি শ্রদ্ধা দেহিন]ং সা স্বভাবজা। 
সান্তিকী রাজনা চৈব তাঁমসী চেতি তাং শুণু ॥ 

৩। সত্বান্ুরূপ! সর্ববস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুরুষো বে! যচ্ছ,দ্ধঃ স এব সঃ ॥ 

২। [ অন্বযঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ,__দেহিনাং সাত্বিকী বাঁজলী তামসী চ ইতি 
দ্রবিধা এব শ্রন্ধ। ভবতি, স| শ্বতাবঙ্জ] , তাং শৃণু॥ 

৩। [ অন্বয়ঃ ] ছে ভারত। সর্বন্ত শ্রদ্ধা সন্বানুরূপ৷ ( বিশিষ্টসংস্কীরযুক্তাস্ত:- 
কখণবাপ| ) ভরতি, অযং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ যঃ যচ্ছ-দ্ধঃ সঃ স এব। 

স্বসংশ্রিতা তছি তেবামপি সান্বিক£াদ্ যপোক্তাস্মঙ্ঞানেহপিকারঃ 
স্ত দন্যথ1 নেতি প্রশ্ন তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ 

২; স্বামিটা।-_ন্রোতববং শ্রীভগ বানুবাচ-ত্রিবিধেন্ি। 'আয- 
মর্থ:--শান্্তত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তনানানাং পরমেশ্ববপুঞ্জীবিষর! সাত্বিকী 

একবিধৈন ভবতি শ্রদ্ধী। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্তমানানাং 
দেঠিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্বিকী রাঁজদী তামসী চেতি ত্রিবিধা 
ভবতি। অত্র হেতুঃম্বভাবজা স্বভাবঃ পুর্বকর্মসংস্কারস্তম্াজ্জাত। 
স্বভাবজা স্বভাবমন্যথা কর্ত,ং সমর্থং হি শাস্ত্রোন্তং বিবেকজ্ঞানং, তত্ত 
তেষাং নীঁন্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব স্বভাঁবেনৈব ভবতীতি শুদ্ধ! ত্রিবিধা 
ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃথিতি | তদুক্তং__“ব্যবসায়া- 
আক! বুদ্ধিরেকেহছ কুকনন্দ নেত্যা দন ॥ 

৩। স্বামিটা।__ননু চ শ্রদ্ধা! সাত্বিক্যেব সত্তবকার্ধযত্বেন, ত্বঁয়ৈব 

১। অর্জুন কহিলেন__হে কৃষ্ণ ! যাহারা শান্্রবিধি পরিন্যাগ করিয়। শর 
সহকারে যস্কানু গান করে, হাহাৰের এপ্ধ! কীদৃশী? সাত্বিক, বাঙ্গসিক অথৰ। 
হাঁমলিক ? 

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন__হে অজ্ভুন ! দেহিগণের স্বাভাবিক শুদ্ধ! তিন 
প্রকার--সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; তাহ শ্রবণ কর । 
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৪ | যজন্তে সাত্তবিক। দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ 

৪ [ অন্বয়ঃ] সাত্তবিকাঃ দেবান বজস্তে, রাজসাঃ বঙ্ষররক্ষাংসি, অন্তে তামসা 

জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে ( আচ্চযস্তি ) ॥ 

শ্রীভীগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দিষ্টত্বাং, যথোক্তং--“শমো। দমস্তিতি- 
ক্ষেজ্যা তপঃ সত্যং দয়! স্তৃতিঃ ৷ তুষ্িস্ত্যাগোঁহস্পৃহ শ্রদ্ধা! হীর্দয়া 
নিবৃতিধূপতঃ | ইত্যেতাঁঃ সত্বন্ত বুভ্তয় ইতি। অতঃ কথং তন্তা- 
স্ত্রিবিধ্যমুচ্যতে ? সত্যং,তথাপি রজস্তমোধুক্তপুকষাশ্ররত্বেন রজস্তমৌ - 
মিশ্রিতত্বেন সত্বস্ত ত্রৈবিধ্াৎ শ্রদ্ধায় অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ-_ 
সত্বেতি । সত্বান্ুবপা সত্তবতারতম্যান্ুসারিণী সর্ধস্ত বিবোকনোহ্- 
“ববেকিনে। বা লোকন্ত শ্রদ্ধা ভবত, তক্মাদয়ং পুরুষ লৌকিক: 
শদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয় শ্রদ্ধা বিক্রিয়ত ইত্যার্থঃ | 
তদেবাহ--“ষে। যচ্ছ,দ্ধঃ, যাদৃশী শ্রদ্ধা সতম্ত “স এব সঃ, তাদৃষ্ঠ। শ্রদ্ধবা 
ঘুক্তঃ এবস ইতি। যঃ পুর্বং সব্বোৎকর্ষেণ সাত্বিকশ্রদ্ধয়। 
যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তাদৃশসত্বসংস্কীরেণ *সাত্বিকশ্রদ্ধয়] যুক্ত এব 
ভবতি, বস্তু রজস উতৎকর্ষেণ রাজস-শ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদ্ূশ এব 
ভবতি, বস্ত তমস সতকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়৷ যুক্তঃ স পুনস্তা্শ এব 

ভবতীত লোকাচারমাত্রেণ 'প্রবর্তীমীনেঘেবং সাত্বিকরাজসতীমস- 
শদ্ধাব্যবস্থা, শান্জ্রজনিতাবপেকজ্ঞানযুক্তানস্ত স্বভাববিজয়েন 
সাত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ 

৪ স্বামিটা।__সাত্তবিকদিভেদমেব কাধ্যতেদেন প্রপঞ্চরূতি 
_যগ্স্ত ইতি। সাত্বিকা জনাঃ সত্বপ্রকুতীন্ দেবানেব্ ষজত্তে। 
পৃজয়নি, রাজস্ব রজংপ্ররূতীন্ ষক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজস্তে 

৩। হেভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সন্ত্গুণের তারতম্যান্ুসারে ( অস্তঃকরণের 

জনুরপ হইয়া থাকে। লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময় ; পূর্ব জন্মে ফিনি যেঝপ 
পদ্ধাবান্ ছিলেন, ইহ জন্মেও সেইবপ শ্রন্ধাবান্ই হইবেন ॥ 

১ সপ 
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৫। অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ | 
দন্তাহস্কারনংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ। 

৬। কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | | 
যাঞচবান্তঃশরীবস্থং তান্ বিদ্ধাঁস্বরনিশ্চয়ান্ ॥ 

৫_৬। [ অন্বয়ঃ ] দশ্তাহস্কারসংযুক্ত।, কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ জনা: 
“বীরম্থং ভৃতগ্রামম্ অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কশ্যন্তঃ অশীপ্্বিহিতং ঘোরং তপঃ 
তপ্যস্তে তান্ আন্থরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি ॥ 

এতেভ্োোহন্তে বিলক্ষণাস্তামস জনাস্তীমসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ 
বজন্তে। সত্বাদ গ্রকৃতীনাং তত্তদ্েবাদীন।ং তু পুজ।__ রুচিভিস্ততৎ 
পুজকানাং সাত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্য মিত্যর্থঃ ॥ 

৫। স্বামিটী।__রাজস-তামসেঘপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ - অশাস্ত্র- 
বিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্ | শান্ত্ররিধিমজ্ঞানস্তোইপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্য- 
সংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্বিক। এব ভবস্তি, কেচিন্মধ্যম! রাজস! ভব্তি 
অধমাস্ত তামস! ভবস্তি, যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যান্তে গতান্থগত্য' 
পাষগুসঙ্গেন চ তদাচারান্থবন্তিনঃ সম্তোইশাস্ত্রবিহিতং ঘোর 
ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বস্তি। তত্র হেতবঃ, দশ্তাহস্কারাভ্যাং 
যুক্তাঃ, তথ কামোইভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈ- 

রন্বিতাঃ সন্তঃ তানাস্থরনিশ্চয়ান বিদ্ধীতুাত্তবেণান্বয়: ॥ 

৬। স্বামিটা ।--কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি । শরীরস্থম্ প্রারস্তকত্বেন 
দেহে স্থিতং ভূতানীং পৃথিব্য।দীনং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তে। বুথেবোপ- 
বাদাপ্তিঃ কশং কুর্বাস্তোইচেতসোই বিবেকিনঃ মাঞ্চ অস্তর্যামিত়। 
অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্ো স্থিতং মদীজ্ঞালজ্ঘনেনৈব কশয়স্তঃ সন্ত এব 

৪। লাস্বিক' লোক দেবগণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রাক্ষদগণের এব" 
হীমদিকগণ তৃত ও প্রেতগণের পুজ। করিয়। থাকে । 
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৭। আহারস্ত্রপি সর্ববস্ত ব্রিবিধে। ভবতি প্রিয়ঃ ৷ 
যজ্ঞস্তপন্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ 

৮। আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্থখপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ 
রস্তাঃ ন্গিপ্ধাঃ স্থির! হৃদ্া আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়।ঃ ॥ 

৮1. [ আন্বযঃ 7 শর্বল্গ অপি (মঃ) আহার (সঃ) ডু জাবিধঃ প্রিমঃ ভবতি, 
থা যজ্ঞ তপঃ দানং চ, তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু॥ 

৮। [অন্থয়ঃ] আবুঃসত্ববলারো গ্যন্থখত্রীতিবিবন্ধনাঃ রস্যাঃ স্রিগ্ধাঃ স্থিযাঃ 
ঙগ্তাঃ আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ | 

যে তপশ্চরস্তি তানাম্থরনিশ্চয়ান্ আন্থরোইতিক্র,রে। নিশ্চয়ো যেষাং 
তান্ বিদ্ধি ॥ 

৭ | স্বামিটা |-আহারাদিভেদাদপি সাত্বিকািতেদং দর্শঘিতু- 
মাহ--আহারন্তিত্যাদিত্রয়োদশভিঃ | সর্ধশ্তাপি জনস্ত য আহারো- 
হনাদিঃ স তু ষথযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি, যথ। যজ্ততপো- 
দানীনি ত্রিবিধানি ভবন্তি, তেষাঁং চ বক্ষ্যমীণং ভেদমিমং শুণু। 
এতচ্চ রাজন-তামসাহা রযজ্ঞাদিপারত্যাগেন সাত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া 
সন্ববৃদ্ধৌ যত্বুঃ কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ 

৮। স্বামিটা।-_তত্রাহারত্রৈবিধ্মাহ আযু'রতি ত্রিভিঃ। 
আধুজীবনং, সত্বমুৎসাঁহঃ, বলং শক্তঃ, আরোগ্যং রোগরা হিত্যং) 

স্তখং চিত্ত গ্রসাদঃ, গ্রীতিরতিরুচিঃ । আযুরাদীন।ং বিবর্ধনা: 
বিংশষেণ নদ্ধিকবাঃ তে চ রস্তা বসনস্তঃ লিগীঃ নেহযন্রীঃ, স্থি! 

৫|৬। যে সফল হীনচেত! ব্যক্তি দাস্তিক মহঙ্কারী ও কামানুরি বল» 
হইয়। শরস্্থ ভূম্গণকে এবং অস্তরস্থ আমাকে বেশিত করিয। এশ'স্মবিহিত 
বৌরতর তপস্া করে, তাহাদিগকে আহ্গর-ল্হাঁনযুক্ত বলিয়৷ জাণিবে " 

ন“। সকলের শ্রীতিকর আহারও যেমন তিল প্রকার ; সেইরূপ যজ্ ৩৮ 
এবং দানও তিন প্রকার : তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ ধৰ ॥ 
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৯। কট্ম্লবণাত্যুঞ্চতীক্ষরূক্ষবিদাহিনঃ । 
আহার! রাজনস্তেষ্টা ছুঃখশোকাময় প্রদাঃ ॥ 

১০। যাতযামং গতরসং পুতি পর্মযুষিতঞ্চ যগু। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়মূ ॥ 

৯-_-১*। [ অন্বয়ঃ ] কট,ম্নলবণাভ্যক্ণতীক্ষুরক্ষবিদাহিনঃ ছুঃখশোকাময়প্রদাঃ 
'হারাঃ রাঁজসম্ত ইস্টাঃ। যাতযামং গতরসং পুতি পধুরণধিতম্ উচ্ছিষ্টস্ 
অমেধ্ং চ যৎ ভোজনং ( ভোজ্যং ) ( তৎ) তামসপ্রিয়ম্ ॥ 

দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থাগ্িনঃ, হছ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়লমা: 
এবস্ভূতা আহার] ভন্গ্যভোজ্যাদয়ঃ, সাত্বিকপ্রিযাঃ ॥ 

৯। স্বামিটী ।_ তথ] করিবতি। অতিশবঃ কটা দিষু সপ্তত্বপি 
সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুনন্বাদিঃ অত্যক্লোইতিলবণোইত্যুষ্শ্চ 
প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষে। মরিচ্যাদিঃ, অতিবন্ষঃ কন্গু-কোদ্রবাদিঃ. 
অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকটাাদয় আহার! রাঁজসস্তেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, 
ছুঃখং তাৎকাঁলিকং হৃদয়সন্তাপাদিঃ, শোকঃ পশ্চান্তাধি দৌর্মনস্তম্, 
আময়ো রোগঃ, এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছস্তীতি তথা ॥ 

১০ । স্বামিটা।__তথা যাতফামমিতি। যাঁতো ষামঃ প্রহবে' 
ষস্ত পৰ্ম্ত ওদনাদেঃ ওদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্ত মিত্যর্থ:,গতরসং 

নিম্পীড়িতসারং পুতি দুন্ধং পধু্ষিতং দিনাস্তরপকম্ টচ্ছিষ্টম্ 
অগ্ঠভুক্তাবশিষ্টম্. অমেধ্যম্ অতক্ষ্ং কলঞ্াদি এবক্ুতং ভোকনং 
ভোজ্যং তামসস্ত প্রিয়ম্ ॥ 

শি টি তি ডি পপ. এ টি পপ 

1 ত্খ্যু,। উৎসাহ, বল, আরোগ্য, মুখ ও রুচিবদ্ধন, রস ও স্রেহুযুক, 
দ্ীর্ঘকালম্থায়ী, মনোহর আহার সাত্বিকদিগের শ্রীতিকব ॥ 

৯। অতি কটু, অতি অস্র, অতি লবণ-যুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ, অনি, 
বক্ষ, অতি দাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্র্দ 'আহার রাজসগণের অভিলঘিত ॥ 

১০। বহুক্ষণপূর্ব্বের পন ( অর্থাৎ শীতল ) গতবস, দুর্গন্ধ, পধু'[ধিত ( বাসি), 
উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভ্োোজ্য তাঁমসদিগের শ্রীতিকর ॥ 
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১১। অফলাকাঙ্্িভিরজ্ছে। বিধিদিষ্টে। য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সান্ত্িকঃ ॥ 

১২। অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব য। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্বং বিদ্ধি রাজসমূ ॥ 

১৩। বিধিহীনমস্যগ্রীন্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ | 
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্জং তাখসং পরিচক্ষতে ॥ 

১১। [ অন্বয়ঃ ] অফলাকাক্ষিভিঃ (পুকষৈ) যষ্টব্যম্ ( যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্ধাং 
নান্তৎ ফলং সাধনীয়ম্) ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ ( বিধিন| বিহিতঃ ) যঃ যজ্ঃ 
হজ্যতে ( অনুষ্ঠীঘতে ) সঃ সাত্বিকঃ ( যজ্ঞঃ )॥ 

১২। [ অন্বয়ঃ] ফলম্ অভিসন্ধায় তু দশ্তার্থম্ এব চ যৎং ইজ্যতেঃ হে 
ভরতশেষ্ঠ । তং যজ্ঞং রাজনং বিদ্ধি ॥ 

১৩। [ মন্বয়ঃ ] বিধিহীনগ শহ্ষ্টানংংমক্হীনম্ অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ" 
হামসং পরিচক্ষতে ॥ 

১১। স্বামিটা ।--ষজ্ঞোহপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্বিকং যজ্ঞমাহ-_ 
অফলাকাক্িভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাজ্জারহিতৈ; পুকষৈব্বিধিন, 
দৃষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো! যো ষজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে স সাত্বিকো! 
ষঙ্জঃ। কথমিজ্যতে ? খষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্ৎ 
কলং সাধনীরমিত্েবং মনঃ সমাধায়েকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থ2 ॥ 

১২। স্বামিটা ।--রাকরনং যন্জরমাহ--অভিসন্ধায়েতি | ফল- 

মতিসন্ধীয উদ্দিন্ত ষত্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দত্ত এর্চ স্বমহত্বখ্যাপ- 
নায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ প্র ক 

১১। ফলীকাজ্জাশুহ/ বাক্তির একাগ্রমনে কেবল কর্তব্যজ্ঞানে যে অবগ্- 
ম্তরবা যক্দ্রের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্বিক ॥ 

১২। ফললাভ ব স্বীয় প্রতিপত্তি প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, 
তীষ্থাই রাঁজসিক ॥ 
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১৪ । দেবদ্িজগুরুপ্রাচ্ছপুজনং শৌচমার্ভজবমূ । 
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ 

১৫। অনুদ্ধেগকরং বাক্যং তাং প্রিয়হিতঞ্চ যঘ। 
স্বাধ্য'য়াভাসনঞ্চেব বাউময়ং তপ উচ্যনে ॥ 

১১। [অন্থযঃ] দেবদ্বিজগুকপ্রাজ্ঞগুজনং শৌচম্ আঞ্ডবং (সরলত1) ত্রক্ষচযাম্ 
অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ 

১৫। [ অন্বযঃ] অনুদ্ধেগকরং সত" প্রিয়হি” চ ষৎ বাঁক্যং স্বাধ্যাযাভ্যমন* 
( বেদাভ্যানঃ ) চ এব বাঁড্ময়ং তপ উচ্যতে 

৯৩।  স্বান্টী।_তামসং বক্রমাহ-দিবীতি ।  বিশিভীন, 
শান্পোক্তাবধিশূন্যম্ 'অস্ট্ানং ব্রাহ্গণাঁদিভ্যো ন স্থষ্টং ন নিষ্পা দত- 
মন্নং যন্মিতস্তং মন্ত্রৈহীনং যথোত্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্তথ যজ্ঞ 
তামসং পরিচক্ষতে কগয়ন্তি শিাঃ ॥ 

১৪/ স্বামিটা। তপসঃ সাত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথম" 
তাবাহ্ুবীরাদিভেদেন তশ্ত বৈবিধ্যমাহ--দেবেত্যাদিভিঃ ভ্রিভিঃ। 
ত্র শারীরমাহ--দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অস্তেইপি 
বত্বব্দিঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপুজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ববত্যং 
তগ উচ্যতে ॥ 

১৫। স্বামিটী 1--বাচিকং তপ আহ--অনুদ্বেগকরমিতি । 
উদ্বেগঃ তয়ং ন করোতীত্যন্থদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং 
হিত্াধ পব্ণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যাসশ্চ বেদাভ্যসনং বাঁউমযং 
বার্চ। নির্দত্যং তপঃ | 

টা শি পাপা শি 

১৩। বিধিহীন, নন্রদান-বিবহিত মশ, দক্ষিণ। ও শ্বদ্ধাশন্য যল্, তামসিক 
বলিয়। কীহিত হয় ! 

১৪। দেব, ছ্বিজ, গুরু ও প্রান্ত ব্যক্তির পৃজ।, শুচিতা, ব্রহ্মচব্য ও অহিংস 
শারী'বক তপ বলিয়। উত্ত হয়॥ 
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+৬। মনংঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনি গ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপে1 মানসমুচ্যতে ॥ 

১৭। শ্রদ্ধয়া পরযা প্তং তপস্তৎ ভ্রিবিধং নরৈঃ। 
রা 

অফলাকাজ্কিভিরযুক্তৈঃ সান্তিকং পরিচক্ষতে ॥ 
১৮। সগকারমানপুজার্থং তপো দন্তেন চৈব যগু। 

ক্রিয়তে তদিহ পোক্তং রাজনং চলমঞ্রবম্ ॥ 
১৬। [ তম্বযঃ ] মনঃপ্রসাঁদঃ সৌম্যত্বং (অক্ররতা) “মীনম্ আজ্মবিনিগ্রহঃ 

; শনঃসংযমঃ ) ভাবসংগুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসং তপ উচাতে ॥ 
১৭। [আহয়ঃ] অধলাবাঁজিভিঃ মুক্তৈঃ নরৈঃ পবয়। শ্রদ্ধা তং (আনুষ্টিং 

»ৎ ( পৃব্বোক্তং ) ক্রিবিখং ৬প, পত্িকং পবিচক্ষতে ॥ 

১৮। [ অন্থয়ঃ] সংকাঁবমানপৃজার্থং দল্সেন চ এব যত ভপঃ ক্রিয়তে, ইত 
চলম্ অক্রবং তৎ তপ: বাজসং প্রোক্তম্ ॥ 

১৬ স্বামিটী।- মাঁনসং তপ আহ--মন ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ 
্স্থৃতা সৌখাত্বমক্র,রতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থ:, আত্মনে! 
হনসে। বিনিগ্রহে! বিষবেভ্যঃ প্রত্যাঁারঃ, ভাবসংভুদ্ধিঃ ব্যবহারে 
সায়াবাহিত্যমিত্যেতন্নানমং তপঃ ! 

১৭| স্বামিটী।-_-তদেবং শবী-বাউ মনোভিনির্বর্ত্যং ত্রিবিধং 
তপো দর্শিতং, তস্ত ভ্রিবিধস্তাপি তপমঃ সাত্বিকাদিভেদেন টত্রবিধা- 
মাহ--শ্রদ্ধয়েত্যাদি--ত্রিভিঃ | তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধয়া 
ফলাকাজ্ঞাশুন্যে, জিনকা রতি রৈস্তপ্তং সাত্বিকং কথয়স্তি ॥ 

১৫। অনুদ্ধেগকর সতা, রি ও হতকব বাঁকা এব" বেদাভ্যাস বাগ তপ 

বলিয়া কথিত হয় ॥ 
১৬। চিত্তপ্রসন্নতা মৌমাভাব মৌন আজ্সনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি ইত্যাদি 

মানসিক তপ ॥ 
১৭। ফলকাঁমন৷ পরিত্যাগ করিয়। পরমশ্রদ্ধাসহকারে সমাহিত ব্যক্তিগণ 

কর্তৃক যে তগ অনুষ্ঠিত হয, তাহাই সাস্বিক ॥ 
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১৯] মুটগ্রাহেণাত্মনে। যৎ পীড়য়। ক্রিয়তে তপঃ॥ 
পরস্তোৎমাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতযু ॥ 

২০। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহন্ুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাত্বিকং স্মাতম ॥ 

১৯। [ অস্বয়ঃ ] মুঢ়গ্রাহেণ ( অবিবেকনিশ্চয়েন ) আত্মনঃ পীডয়া পবস্ত 
উৎসাদনার্থং ( বিনাশার্থং) বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদান্বতম্। 

২*। [ অন্বয়ঃ ] দেশে (পৃণ্যক্ষেত্রে), কালে (পুণ্যকালে) চ, পাত্রে (সৎপাত্রে 
ট দ্বাতব্যম্ ইতি অনুপকারিণে যঘ দানং দীয়তে, তৎ দানং সাত্বিকং স্মৃতম্ । 

১৮। স্বামিটা ।_রাজসমাহ--সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকার: 
সাঁধুরয়মিতি তাপসোহয়মিত্যাদি--বাকৃপুজ1॥ মানঃ প্রত্যুত্থানাভি 
বাদনাদিঃ, দৈহিকী পুজা অর্থলীভাদিঃ, এতাদর্থং দত্তেন চ তপ:ঃ 
ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তমু অগ্রবঞ্ ক্ষণিকং যদেবস্তৃতং তপস্তদিহ 
রাজসং প্রোক্তম্ | 

১৯। স্বামিটা ।-_-তামসং তপ আহ-_মূঢেতি। মৃঢ়গ্রাহেণা 
বিবেককতেন ছুরাগ্রহেণাম্মনঃ পীড়বা যত্তুপঃ ক্রিয়তে প্রস্তোৎ- 
সাঁদনার্থং বা অন্যস্ত বিনাশার্থমভিচাররূপং ততভ্তামসমুপদাহৃতং 
কথিতম্ ॥ 

২০। স্বামিটা।- পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানন্ত ভ্রৈবিধ্যমাহ__ 
দাঁতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন ফদ্দানং দীয়তে অন্ুপ- 
কারিণে প্রত্যুপকা রাসমর্থীয়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদে, কালে গ্রহপাদে' 
পাত্রে চেতি দেশকালাদিসাহচর্যযাঁৎ সপ্তমী প্রযুত্ত! পাত্রে পাত্রভৃতাক্ক 
ুপঃশ্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাঙ্গণায়েত্যর্থ:, যদ্ধা চতুর্থ্যেবৈষা, পাত্রে ইডি 

পপ আআ পপ সস মর অ+ 

১৮। নাধুবাদপ্রাপ্তি, মান ও পূজালাভ এব" দন্ত প্রকীশের নিমিত্ত অনুষ্টিত 
স্তপ রাজনিক বলিয়। খ্যাত এই তপস্তা অনিয়ত ও ক্ষণিক | 

১৯।॥ যে ভপন্ত। সদনদবিবেক পরিত্যাগ পূর্বক নিজের দেহকে পীডিত 
করিয়! অথব! অন্যের উৎসাদনার্থ ( বিনাশার্থ ) অনুষ্ঠিত হয়, তাহ! তামসিক ॥ 



সপ্ডদশোহ্ধ্যায়ঃ। ৩২৯ 

২১। য্ড, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্িশ্টা ব পুনঃ | 
দীয়তে চ পরিক্রিষং তদ্দানং রাজসং ম্মৃতম্ ॥ 

২২। অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ॥ 
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তীমসমুদদাহতমূ ॥ 

২১। [অন্বয়ঃ ] যৎ (দানং) তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ উদ্দিশ্ঠ বা পুনঃ 
পরিকরিষ্টং ( চিত্তরেশবুক্তং যথ। স্তাঁৎ তথা ) দীয়তে, তৎ দানং রাঁজসং স্মৃতম্ ॥ 

২২। [ অন্বয়ঃ ] অদেএকালে অপাত্রেভ্যঃ চ অসৎকৃতম্ (সৎকারশম্কম্) 

অবজ্ঞীতং যঘ দাঁনং দীয়তে, তত তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ 

তৃজজ্তং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। সহি সর্বস্মাদাপদগণাদ্দাতারং পাতীতি 
ধদ্বস্ৃতং দ্ানং তৎ সাত্বিকম্ || 

২১১। স্বামিটা।_ রাজসং দ্ানমাহ-_যত্তবিতি। কালাস্তরেইয়ং 
মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিস্ত ৎপুনর্দীনং 
দীয়তে পরিক্রিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথ! ভবত্যেবস্তৃতং তৎ দানং রাজস- 
মুদাহুতং কথিতম্ ॥ 

২১। স্বামিটী ,_-তামসং দানমাহ-_অদেশেতি। তদেশে 
অশ্ুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদিসময়ে, অপাত্রেভ্যে। বিটনটাদিত্যো 
ন্দানং দীয়তে, তত দেশকালপাত্রসম্পন্তাবপি অসংরুতং পাদ প্রক্ষা- 
লনাদি-সৎকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তমূ এবন্ূতং দানং 
তামসমুদাহৃতম্ ॥ 
আজ শা শিপ ৬০ _স্প্_্ 

২০। কেবল দাতবাজ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে অন্ুপক্কীরী ব্যত্িকে 
যে দান, তাহাই সাত্বিক। 

২১। প্রত্যুপকার ব৷ র্গাদি ফললাতের উদ্দেশে ক্লেশসহকারে ষে দান 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক ॥ 

২২। অনুপযুক্ত দেশ ও কালে এবং অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকারবর্জিত অবজ। 
সন্থকৃত যে দান, তাহাই তামসিক ॥ 



৩৩০ শ্রীমঃ্গবদগীতা। 

২৩। ওযৃততসদিতি নির্দেশে। ব্রহ্মণস্ত্িবিধঃ স্মতঃ। 
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাম্চ বিভিতাঃ পুরা ॥ 

তম্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যক্জদানত পঃক্রিয়াঃ | 
প্রবর্তিন্তে বিধানোক্তাঃ দততং ব্রহ্ষবাদিনীম্ ॥ 

২৩--২৪। [ অন্থয়ঃ] ওন্ তৎ নৎ ইতি ব্রঙ্গাঃ ত্রিবিধঃ নিদেশঃ স্মৃতঃ, 
তেন ্রাঙ্গণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ | তন্মাৎ 'ওম্ ইতি উদ্দাহৃত্য 
বন্ধবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিযাঃ লততং প্রবর্তত্তে ॥ 

২৩--২৩| স্বামিটা। নন্বেবং বিচার্ধযমাঁণে সব্বমাপি যজ্- 
*পোদণনাদি বাজসতামন প্রাথমেবেতি ব্র্থো বধজ্তাদি প্রণান তা, 
শঙ্কা তথাবিধস্তাপি সাকিকত্বৌপপাদন প্রকাবং দর্শযিতুমাহ ওমিতি। 
ওম্ তৎসদিতি ত্রিবিধে! ব্রদ্ধণঃ পরমাত্মনো নির্দেশে! নায় ব্যপ 
দেশঃ স্বৃতঃ শিঃ, তত্র তাবৎ ওমিতি “ত্রিবুদত্রন্গেষ্ত্যাদিত্রুতি- 
প্রসিদ্ধেঃ ওমিতি ব্রহ্ষণে। নাম, জগংকাঁবণত্বেন অতিগপ্রসিদ্ধত্বাৎ 

অবিদ্বষাং পরোক্ষত্বাচ্চ । তচ্ছন্দোহপি ব্রঙ্গণো নাম । পরমার্থসভ- 

সাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছনব্দোহপি ব্রন্গণে! নাম “সদেব সৌমোদনগ্র 
আসীদি* ত্যার্দ_-শ্রততিঃ | অয়ং ভ্রিবিধোহপি নামনির্দেশো। বিগুণ- 
মপি সগ্তণীকর্ত,ং সমর্থ ইভান স্তোতি,__তেন ভ্রিবিধেন ব্রহ্মণে। 
নির্দেশেন ব্রাঙ্ষণাশ্চ বেদীশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা স্থষ্ট্যাদৌ বিহিত! বিধাত্র' 
'নন্মিতা সগুণীকৃতা ইতি বাঁ। যদ্বা ষন্তায়ং ঘিবিধে। নির্দেশস্তেন 
পরমাত্মনা, ব্রান্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ স্ৃষ্টাশ্চ তন্মাততন্তায়ং ত্রিবিধো 
এনর্দেশোত্তিগ্রণঙ্গ ইভ্ার্থঃ। ইদানীং প্রত্যেকমোক্কারাদীনাং 
প্রাশস্তাং দর্শয়ষ্যন ওষ্কারস্ত তদেবাঠ_তম্মাদিতি। যন্মাদেবং 
ক্ষণে নির্দেশঃ প্রশস্তস্তত্ম(ৎ ওমিতুযুদ্দাহ তা তদ্চ্চা্ধ্য কৃত। বেদ- 

|] 

ন্ * 

২৩। ব্রহ্ষের নাম তিন প্রকার, মূ, তৎ ও নৎ, পূর্লে এই ত্রিবিধ নাম দ্বার! 
ব্বাঙ্মণ, বেদ ও যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ 



সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৩১ 

২৫। তদিতানভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপ)ক্রিয়া?। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঞ্কিভিঃ ॥ 

১৯ | স্ড্াবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কন্মণি তথ। সচ্ছব্ধঃ পার্থ যুজাতে ॥ 

২৭ | যজ্ছে তপি দানে চ স্থিতিঃ সদ্দিতি চোচ্যতে ' 

কণ্মী চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ 
২৫। [ অন্বয়ঃ] ৩ৎ ইতি (উদ্জচ্য ) ফলম্ অনভিসন্ধাঘ মোক্ষকাকিকিভিং 

'ববিধাঃ বজ্দতপঃক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে ॥ 

১৬--৯৮।  ( অন্য] হে পার্থ! সভীব লাধুভাপ্ব চ। সৎ ইভান 
গ্জ্যতে তথ! প্রশস্তে কশ্ণি চ সত শদঃ বুজতে, বঙ্জে তপসি দানে চ (বা) 
স্বতিঃ, (সা) সৎ ইতি উচ)তে, তদর্ীয়ং কশ্ম চ নৎ ইতি এব অভিথধীয়তে ॥ 

বদিনাং যজ্ঞাগ্াঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ সততং সর্বদ1! অঙ্গবৈকল্যেংপি 

প্রকর্ষেণ বর্তীস্তে সপ্তণা ভবস্তীত্যর্থঃ। 
১৫। স্বামিটা।_কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি-_-তদিতি 

উদ্দাহত্যেতি পূর্বস্থানুষঙ্গ: ৷ তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিতৈ- 

্মক্ষকাজ্জিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমুত্বা ষক্ঞাগ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিঘঙগে 
অতশ্চিত্তশোধনছ্বাবেণ ফলসঙ্কল্পত্যজনেন মুমুক্ষুত্বপম্পাদ কত্বা ত্চ্ছব্দ- 
'না্দিশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ 

২৬-২৭। স্বামিটা|-_-সচ্ছব্দন্ত প্রাশক্ত্যমাহ সপ্ভাব ইতি দ্বাত্যাম্ 
সন্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্ত পুত্রাদিকমন্তীত্যন্বিনর্থে সাধুভাঁবে চ 

২৪। এই নিমিশু ব্রন্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যক্ত, দান ও তপ ওশ্রাব 
উচ্চারণপূর্ববক অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে ॥ 

২৫। মুমুন্মু ব্যক্তিরা ফলাভিসন্গি পরিত্যাগ করিয়া তৎশব্দ উচ্চারণ এ্ববক 
শাশাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দান ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন ॥ 

২৬। হেপার্থ! অস্তিত্ব, সাঁধৃত এবং মঙ্গলকর্ট্দে সৎশব্দ পরুক্ত হইয1 থাকে ॥ 



৩৩২ শ্রীমপ্ভগবদগীত! | 

২৮। অশ্দ্ধায়৷ হুতং দর্ং তপস্তপ্তং কতঞ্চ যৎ। 

অসদিত্যুচ্যতে পার্ধ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ 
ইতি শ্রী'....-শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে। নাম সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ || ১৭ 

২৮। [ অন্বয়ঃ ] অশ্রদ্ধয়] হৃতং দত্বং তপ্তং তপঃ, ( অন্দপি ) যৎ কৃতস্, 
(তৎ সর্বং ) অসৎ ইতি উচ্যতে, হে পার্থ! তৎ প্রেত্য ( পরলোকে ) ন চ ইহ 

( অস্মিন লোকে ) নে! ( ফলায় ভবতি )8 

সাধুত্বে দেবাদত্ৃস্ত পুভ্রাদি শেষ্ঠমিত্যন্রিনর্থে সদিত্যেতৎ পদং 
প্রযুজ্যতে । প্রণস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্্মণি সদিদং করেতে 
সচ্ছবে! যুজ্যতে প্রযুজাতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা। কিঞ্চ বক্র ঈতি 
বজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপধ্যেণীবস্থানং তদপি সদিতৃযচ্যতে, যস্ত চেদং 

নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্ত তত্তদর্থং কম্পন পুজোপ- 

হাবগৃহাঙ্গণপরিমার্ছনোপলেপনব্মাঙ্গলিকাদিক্রিয়াঃ  তৎসিদ্ধায়ে 

ষদন্তৎ কম্ম ক্রিয়তে উদ্ভানশালিক্ষেত্রধনার্জনাদিবিষয়ং তৎ কর্ম 

তদর্থীষং, তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেব।ভিধীয়তে | যন্মাদেবমিতি- 

প্রশস্তমেতনামত্রয়ং, তন্মাদেতৎ সর্বকর্মসাদগুণ্যার্থ সংকীর্তয়েদিতি 

তাৎপধ্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্া বিধিঃ কল্যতে, “বিধেয়ং- 

স্তবতে বস্তিতিন্তায়াংৎ। অপরে তু পপ্রবর্ীস্তে বিধানোক্তাঃ 

নক্রিয়স্তে মোক্ষকাজ্কিভি”রিত্যাদি বর্তমানোপদেশঃ সমিধো যজ- 

" তীত্য।দিবদ্বিধিতয়! পরিণমনীয় উত্যাহুঃ তত, সগ্ভাবে সাধুভাবে 
জন প্রাপ্তর্থত্বার সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ববোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব 
জ্যায়সা। 

২৭) ক্র, তপ ও দানে যে নিষ্ঠা (স্থিতি) তাহাকেও সৎ) বলে, এবং 
ঈশ্বরোদেশে অনুষ্ঠিত কর্শেও সৎখব প্রযুক্ত হইয়! থাকে ॥ 



সগ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৩৩ 

২৮। স্বামিটী।_ইদানীং সর্বকর্মন্থ শরদ্ধয়ৈব প্রবৃত্যার্থমশরদ্ধয়। 
কৃতং সর্বং নিন্দতি-_অশদ্ধয়েতি | অশ্রদ্ধয়। হুতং হবনং দত্তং দানং 

তপস্তপ্তং নির্বন্তিতং যচ্চান্দপি কৃতং কন্ম্ম তত সর্বমসদিত্যুচ্যতে, 

বতগ্ুৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণাৎ নো! ইহ ন চাশ্মিন্ 
লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ 

রজস্তমোময়ীং ত্যক্তা শ্রদ্ধাং সত্বময়ীং শ্রিতঃ। 

তত্বজ্ঞানেহধিকারী স্তাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্তগবদগী তায়াং স্বামিকৃতটাকাঁয়াং সপ্তদশোহধ্যাঁয়ঃ ॥১৭ 

২৮। অশ্রদ্ধা-সহকৃ্ হোম, দান, তপস্ত! ও অন্তান্ত কর্ম অসৎ বলিব 

নিষ্চিষ্ট হয়। হে পার্থ। তৎসমুদরয় ইহলোঁকে বা পবলোকে সফল হয় না ॥ 

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত 1১৭ 



অফীদশোহধ্যায়ঃ 

অরুন উবাঁ_- 

১। জন্যাসস্ত মহাবাঁহে। তত্তবমিচ্ছামি বেদিতুম্। 
ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষ, দন ॥ 

১। [ অহ্বয়ঃ ] অল্চুন উবাচ,__হে হৃধীকেশ। মহাবাহো। ! ফেশিনিষ, দন ' 
সন্্রাসম্ত ত্যাগস্ত চ তত্বং পৃথক বেদিতুম্ ইচ্ছামি | 

১। স্বমিটা । - «“ন্যালত্যাগবিভাগেন সর্বশীতার্থসংগ্রহম 
স্পটমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থাবনির্ণয়ে ॥৮ তত্র চ, “সর্বকশ্মীণি মনস। 

ন্যস্তান্তে সুখং বশী। সংন্তাসযোগযুক্তাত্মে্তা। দিষু কর্মসংন্যাস 
উপদিষ্টঃ ৷ তথ) “ত্যন্ত কণ্্মফল!সঙ্গং নিত্যতৃপ্ডে। নিরাশ্রয়ঃ | সর্ব- 
কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুক ধৃতাত্ববানি” ত্যাদিযু চ ফলমাত্রত্যাগেল 
কন্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্, নচ পরম্পববিকদ্ধং সর্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকে 
তগবানুপদিশেৎ, অতঃ কর্মসংন্যাসস্ত তদনুষ্ঠানস্ত চাঁবিরোধ প্রকার: 
বুংসরজুন উবাচ--সংন্যাসন্তেতি | ভো হৃষীকেশ। সর্কেক্ছরিঘ- 
নিয়ামক 1 ভে কেশিনিষ্দন ! কেশিনায়ো মহাতা হয়াকৃতে্দতাস্ 
বুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোইত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বাঁমবাহ- 
প্রবেশ্রা ততক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহন! কর্কটিকাফলবত্তং 
বিদাধ্য নিষ,দিতবান্, অতএব হে মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, 
ন্যাসম্ত ত্যাগন্ত চ তব পৃথক বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ 

১। অঙ্ছুন কহিলেন_-হে হৃযীকেশ । হে কেশিনিষ্দন] হে মহাবাহে' 

আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তব পৃথকুরূগে শ্রাবণ করিতে অস্ভিলীষ করি! 



অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ। ৩৩৫ 

ীভগবানুবাচ-_ 

২। কাম্যানাং কন্মণাং হ্টাপং সন্্যানং কবয়ে। বিছুঃ | 
সর্ববকম্্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ 

২। [ অন্বষঃ ] শীভগবান্ উবাঁচ--কন্ঘ কামাঁনা" কর্দ্রণাং স্ঞাসং (পণ ভাগ" 

সন্গযাসং বিছুঃ, বিচক্ষণ? সর্ধকন্দফল গং তাাগং প্রাঃ | 

২। স্বামিটা ।__-তত্রোত্তরং শ্রীভগবান্থুবাচ-_কাম্যানামিতি । 
কাম্যানাং প্পুত্রকামে। যজেত*ন্বর্গকামে। ষজেতে। ত্যাদিকামোপ- 
বন্ধেন বিহিতানাং কন্ণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিছু; 
সম্যক ফলৈঃ সহ সর্বকর্ধণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পর্ডিত! বিদ্বুঃ 
জানস্তীত্যর্থঃ | সর্বেষাং কাম্যানাং নিত্যটনমিত্তিকানাঞ্চ 
কর্ম্ণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণ নিপুণীঃ, ন তু 
স্ববূপতঃ কর্মত্যাগম্ নন্থ নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলশ্রবণাদবিদ্ক- 
"নস্ট ফলস্ত কথ. ত্যাগ স্তাৎ, নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সন্ত 
বতি,_উচ্যতে যগ্থপি স্বর্থকামঃ পশুকাম ইত্যাদিবং অহরহঃ 
সন্ধ্যামুপাঁসীত যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহোভীত্যাদিযু ফলবিশেষে! ন 
শ্রায়তে, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তং প্রবর্তয়িতূমশু,বন্, 
বিধি“দর্বিশ্বজিতা যজেতেপ্ত্যাদিিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপ- 
ত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধা স্বসাদ্ধরেব ধধেঃ প্রয়োজনং 
মন্তব্যং, পুকষ পবৃত্তান্গপত্তেছুম্পবিহরত্বাৎ। শ্রয়তে চ নিত্যাদ্বাবপি 
ফলং*সর্ব এতে পুণ্যলো ক1 ভবস্তীর্গ ত,কশ্মণা পিতিলোক”ইতি “বর্মণ 
পাপমপনুদতীঃত্যা' দযু। তন্ম।দযুক্তমুক্তং 'সর্ববকন্্মফলত্যাগং শ্রাছ্- 
স্ত্যাগং বিচক্ষণ+ ইতি | নন্থু ফলতাগেন পুনরপি নিক্কলেষু কর্ম 
পৰৃত্বিবের ন স্ত'ৎ» ৩, সর্বেষাং কন্মণাং সংযোগপৃথক্েন বিসিদি 
যার্থতয় বিনিয়োগাৎ অতনব্রাচ শ্রুতিঃ--“তমেতমাত্মানং বেদান্ধ 
বচনেন ব্রাহ্মণ বদিষস্তি বজ্েন দানেন তপসাহনাশকেনে' ত। 



৩৩৬ শ্রীমস্তগবদগীতা | 

৩। ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কন্ম প্রাহুণ্মনীষিণঃ | 
যজ্জদানতপঃ কশ্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ 

৩। [ অন্বয়ঃ ] একে মনীষিণঃ কর্ম দৌষবৎ ( দৌবধুক্তং ) ইতি ত্যাজাং প্রান্থ; 
অপরে ( মীমাংসকাঃ ) যজ্ঞদানতপঃ কর্ণ ন ত্যাজাম্ ইতি (প্রাঃ) ॥ 
ততশ্চ শ্রতিপদৌোক্তং সর্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত1 বিবিদিষার্থং 
সর্বকর্মীনুষ্ঠটানং ঘটত এব। বিবিদ্দিষ! চ নিত্যানিত্যবস্তবিবেকেন 
নিবৃত্তদেহাগ্চভিমানতর1 বুদ্ধেঃ প্রত্যক-প্রবণতাঃ তাবৎ-পর্ধ্যস্তঞ্চ সত্ব- 

গুদ্ধার্থং জ্ঞনাবিকদ্ধং যখোচিতমাবশ্তকং কর্ম কুর্ববতন্তৎফলত্যাগ 
এব কর্ধত্যাগে! নাম ন স্ববপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ-_পকুর্বববরেবেহ 
কর্্মাণি জিজী বিষেচ্ছতং সমাঃ1” ইতি । ততঃ পরস্ত সর্বকর্ম্ননিবৃত্বি: 
স্বত এব ভবতি। তছুক্তং নৈষ্র্মযাসিদ্ধৌ,__পপ্রত্যক্ প্রবণ তাং বুদ্ধেঃ 
কর্মাণাৎপাগ্ঠ শুদ্ধিত:। কৃতার্থান্যন্তমায়াস্তি প্রাবুড়ন্থে ঘন। ইব ॥* 
উত্তঞ্চ ভগবতা_: ন্ত্াতরতিরেব স্তাঁদিত্যার্দি | বশিষ্টেন চোক্তং-_ 

ণ“ন কন্দীণ ত্যজেদ্যোগী কন্মমতিস্তাজ্যতে হালীবিশ্তি। জ্ঞাননিষ্ঠ- 
বিক্ষেণকহমালক্ষ্য তাংজৰা। তছৃন্তং শ্রীভাগবতে, “তাবৎ কর্মাণি 

কুব্বাত ন নির্বি্কেত যাবত । মতকখাশ্রবণাদে। ব! শ্রদ্ধা যাবন 
জাতে । জ্ঞান'নষ্ঠে' বিবক্তে' বা মদ্ুক্তো বানপফকঃ। সলিঙ্গ- 
নাশ্রমাংস্ত্য বা চবেদবিধিগোচ৭2 0৮ ইত্যাদি । অলম'ত প্রপঙ্গেন 
প্রকতমনুনবাধঃ, মবিছষঃ ফলগাগমান্রবেৰ তাগশব্ার্থো ন 
কর্ধত্যাগ ইতি ॥ 

৩। স্বা মটা।_-এতদেব মতান্তর নরাসেন দৃঢীকর্ত,ং ম চভেদং 
'পর্শবতি তাগ্জামিত। পাাষবদ্ধিংসাদি:দাষণত্তেন বন্ধকমিতি হেত; 
সর্বম প কর্ম ত্যাঙ্ামত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহন্মনীষিণ াত। অন্ঠাঁধম্ 

২। শ্ীতগবান্ কছিলেন_-হে অক্ুন। পণ্ডিতের! কাষ্যকার্মের তাাগকেট 
সন্ন্যাস বলেন এবং সকল প্রকাব কর্বঞ্চরতাগকেই স্বীব্যক্তির। ত্যাগ কহিঘ। 

থাকেন । 
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৪1 নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতলত্রম | 
ত্যাগে! হি পুরুষব্যাস্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ভিতঃ ॥ 

৪1 [ অন্য়ঃ] হে ভরতসত্তম ! পুকষব্যাপ্্র। তত্র ত্যাগে ( বিষষে) মে 
€ বচনাৎ ) নিশ্চয়ং শুণু, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সম্প্রকীনিতঃ ॥ 

ভাঁবঃ, “ন হিংস্তৎ সর্ব! ভূতাঁনাগ্তি নিষেপঃ পুকষন্তানর্থহেতুহিংসে 
ত্যাহছ “অগ্রিষোমীয়ং পশুমালভেতেগ্তাদি প্রাকণণিকো। বধিস্ত 

হিংসায়াঃ ক্রতৃপকারকত্বমাহ অতে! তিন্বিষণত্রেন সামান্য ববিশেষ- 
ন্যাযাগোচবত্বাদ বাপাবাধকতা শাস্তি । দ্রগ্যসাধোষু চ সর্বেদ্ষপি 
কর্ন ভিংসাদেঃ সম্ভনাতৎ সব্মপি কন্থ্ ভ্যাজ্যমেবেতি। তন্তু, 

“দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হাণিশুদ্ধিক্ষরা হশ্যসূক্ত” ইতি | অস্তার্থঃ_ 
উপাবো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সোহপি দৃষ্টোপাষবৎ | গুকপাঠাৎ অনুশ্দবত 
ইত্যনশ্রবো বেদস্তদে ধিতঃ, তত্রাবিশুদ্িটভিংনা! তযা ক্ষযো বিনাশ । 
অগ্রিভোবজ্জোতিষ্টোমীদিজনাং স্বর্গেষু তারতম্যং চ নভভতে, পরোৎ- 
করস্ত সব্বান্ ঃখাকবোতি। অপখে তু মীমাংলকা যক্তীঁদকং কন্ম 

ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাঃ । 'াযং ভাবঃ_ ক্রত্বথাঁপি সতীঘং হিংসা 

পুকষেণ কন্তবা! সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুক্ষন্ত প্রতাবারভেতুরেব, 
তথাহি বধিবিধেষস্ত তদদ্দেশেন নুষ্ঠানং বিধন্তে তাঁদর্থালক্ষণত্বা- 

ভচ্ছেষতশ্) নত্বেবং নিষেধে শিষেধশ্) তাদর্ঘযমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রো 

পেক্ষিতত্বাৎ। অন্যথ1! অক্ঞান গমাদাদিরতে দোষাভাব প্রসঙ্গাৎ, 
তদেবং সমানলিষয়ত্বেন সানান্যণ স্ল্ত বশেষেণ বাধান্নান্তি দোষ- 
বত্বম্্, অতো নিত্যং বজ্ঞাদি কম্ম ন ত্যাজামিতি ॥ রি 

৪ । স্বামিটা|-_-£বং মতভেদমুপন্তস্ত স্বমতং কথয়িতুমাহ-_ 

নিশ্চষং শৃথিতি | তান্রেবং বি প্রতিপন্ন হ্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছ্ণু। 

৩। কেহ কেহ (সাংখা মনীষীর| ) কহেন _ক্রিয়াকলাঁপ দোষের হায় 

পরিত্যাগ কর! বিধেয় ; আবার অপরে ( মীমাংসাশাস্ত্রবিদ্গণ ) কহিযা থাকেন-_- 
শক্ত, দান ও তপস্ত! এই কয়েকটী কার্ধ্য পরিত্যাণ্ন কর! কর্তব্য নহে ॥ 

২২-__গী 
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৫| যক্ত্্দানতপঃকন্ম ন ত্যাজ্যং কার্যযমেব তৎ। 

যজ্ঞো! দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীধিণাম্ ॥ 

৬। এতান্তপি তু কন্মাণি সঙ্গং ত্যন্তযা ফলাঁনি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তম্ ॥ 

€। [ অন্বয়ঃ ] যজ্ঞদানতপঃকম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কাধ্যম্ এব, (যতঃ) যজ্ঞ 
দানং তপঃ চ এব মশীষিণাং পাবনানি এব ॥ 

৬। [ অন্থয়ঃ] হে পার্থ! এতানি কর্ম্মাণি অপি তু সঙ্গং ফলানি চ তাক্ত | 
কর্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ ॥ 

ত্যাগস্ত লোক প্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমতি মাবমংস্থা ইত্যাহ-_ 
হে পুকষব্যাপ্র | পুকষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগো ভি ছুর্বোৌধো হি যস্মাদয়ং কর্ধ- 

স্টাগ স্তত্ববিদ্তিস্তামসাদিভেদেন ত্রিধিধঃ সম্যগ._বিবেকেন প্রকীত্তিতঃ, 
ব্রৈবিধ্যঞ্চ - নিয়তস্ত তু সন্নাথসঃ কন্ধুণ ইত্যাদনা বক্ষ্য ত ॥ 

৫ | স্বামিটা।-_ প্রথমং তানন্লিশ্চদ্মাহ-যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। 
মনীধিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তগশুদ্ধকবাঁণি ॥ 

৬। স্বামিটা ।__যেন প্রকারেণ কতান্তে তানি পাবনানি ভবস্তি 
তত্প্রকাঁবং দর্শয়ন্লাহ_-এতান্পীতি | যানি যজ্ঞাদানি কর্মাণি ময়। 
পাঁবনানীত্যুক্তানি এতান্ভপোবং কর্তভব্যানি কথং সঙ্গং কর্তৃত্বাভি- 
নিবেশং ত্যক্ত। কেবলমীশ্বরারাধনতয়] কর্তব্যানি, ফলানি চ 
ত্যন্ত। কর্তবাশীতি নিশ্চিতং মে মতম্ গত এবোত্মম্ ॥ 

«৪1 ধাহভরতপন্ম! এক্ষণে তুমি প্রত ত্যাগ বিষঘে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ 
কর ; ( তামসাদিভেদে ) ত্যাগ তিন প্রকার ॥ 

৫। যজ্ঞ, দান ও তপস্যাৰপ কাঁধ্য কদাচ ত্যাজা নহে ; ইহাব অনুষ্ঠান 
কণ্ঠব্যই ; কারণ এই কয়েকটা কার্য বিবেকীরিগের চিন্তশ্বদ্ধির কারণ ॥ 

৬। হেপার্থ! কিন্তু এই সকল কার্ধা৪ আসক্তি ও কর্মফল পরিত্যাগ 
করিয়। অনুষ্ঠান কর! উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত উৎকৃষ্ট মত ॥ 
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৭। নিয়তন্ত তু সন্গ্যাসঃ কম্মণো নোপপগ্ভতে | 

মোহাত্তন্ত পরিত্যাগন্তামসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 
৮ ছুঃখমিত্যেব যৎ কন্মন কায়ক্লেশভয়াত্যজেৎ | 

স কৃত্ব। রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ 
*।. [ অন্থয়ঃ ] নিয়তন্ত কন্মণঃ তু সন্যানঃ ন উপপদ্যতে, মোহাৎ তস্ত পরি- 

ত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 

৮) [অন্যঃ] ছুঃখম ইতি এৰ (মত্বা) কাযবেশভয়াৎ (যঃ) যৎ কর 

তাজ্রেৎ সঃ রাঁজনং ত্যাগং কৃত্বা! ত্যাগফলং ন এব লভেত ॥ 

৭ | স্বামিটা।--প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগন্ত ব্রৈবিধামিদানীং দর্শয়তি-_: 

নিষতত্তেতি ত্রিভিঃ | কাম্যন্ত কর্্মণে! বন্ধকত্বাৎ সংস্তাসো যুক্তঃ, নিয়- 

তস্ত তু নিত্যপ্ত পুনঃ কর্ণঃ সংন্গাসস্থ্যাগো! নোৌপপঞ্চতে সত্বশুদ্ধিদ্ধারা 
মোক্ষহেতুত্ব।ৎ, অতস্তস্ত পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেপি ত্যাজ্য মিতযোবং- 

লক্ষণান্মোহীদেব ভবেৎ স চ মোহস্ত তামসত্বাত্বামসঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 

৮| স্বামিটী ।-_রাজসং ত্যাগমাহ ছুঃখমিতি । যঃ কর্তী 

'আত্মবোধ" ণিনা কেবলং দ্ঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং 

কর্ণ ত্যজোদতি যল্তাদ্শস্ত্যাগে! রাজসো ছুঃখন্ত রাজসস্থাৎ, 

অতন্তং র৷জসং ত্যাগং কৃত্বা স রাঁজসঃ পুকষস্ত্যাগস্ত ফলং জ্ঞান- 

নিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইতার্থঃ ॥ ট টী 

৭। নিন্যকন্্র-পবিত্য(গ উপপন্ন হয ন।, কিন্ত মোহংবশতঃ যে নিত্যকর্শ তাগ, 
নাহা তামস বলিয়। পরিকীন্িত হয ॥ 

৮। ছুঃখজনক বলিয়। কায়র্রেশভবপ্রবুক্ত যে কর্ম পবিত্যাগ করে, সে 
বজোগ্রণপ্রযুক্ত ত্যাগ করিয়। ত্যাগফললাভে সমর্থ হয ন| ॥ 
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৯। কার্ষ্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্ভুন । 

সঙ্গং তাত ফলঞব স ত্যাগঃ সান্বিকো মতঃ ॥ 
১০। ন দ্বেক্ট্যকুশলং কন কুশলে নানুষজ্জতে | 

ক্যাগী সত্দষাবিক্টো। মেধাবী ছিন্নপংশয়ঃ ॥ 
»। [তান্বযঃ ] হে অজ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত। কাঁধ্যম্ (কর্ভব্যং ) 

ইতি (মত্ত! ) এব বত ন্যিতং কর্ম ক্রিষতে, স ত্যাগঃ সাত্বিকত মতঃ ॥ 

১০। [ অন্থযঃ ] সত্ত্সমাবিষ্ঃ মেধাবী, ছিন্ননংশযঃ, ত্যাগী অকুশলং কন্ম ন 

ছেট্টি, কশলে ( চ) ন অনুষজ্জতে ॥ 

ন1 স্বামিটী।--পাত্বিকং তাগমাহ _কার্ধযমিতি | কাধ্য- 
মিত্যেবং বৃদ্ধা নিয়তমবপ্তং কত্ঠণ্যতয়া বিহতং কর্ম সঙ্গং ফলঞ্চ 
ত্যক্ত 1 ক্রিঘত ইতি বস্তাদৃশঙ্ঞাগঃ সান্বিকো মতঃ ॥ 

১৬। স্বামিটা 1__এনন্কৃতসাঁত্ব ১ত্যাগপরিনিষ্িতস্ত লক্ষণমাহ-_ 
ন ছেষ্টাত্যাদি | দত্রসমাবিষ্টঃ সত্দেন সংব্যাপ্তঃ সাত্বিকতাগী আকৃ- 
শলং দ্ুঃখাবহং শিশিবে '্রাভঃক্লানা'দকং কন্ম ন ছেষ্টি, কুশলে চ 
স্থখকরে কর্দ্মণি নিদাঘে মদ্যা্ক্সানাদৌ নানুষজ্জতে প্রী তং ন 
কবোতি | অত্র ভেতৃঃ_মেধ শী স্তিরবুদ্ধিঃ যত্র পরপবিভবা"দ মহ- 
দপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিস্ুখঞ্চ ত্যল“ত তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং 
সথং দুঃখঞ্চেতোবমন্তুসন্ধীনবানতার্গঃ | অতএব ছিনঃ সংশয়ে 

মিথ্যজ্ঞানং দৈহিকন্তরখদংথয়োকপাঁদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্ত সঃ। 

৯ | অর্ভুন! আঁপক্তি ও কশ্মফল পবিত্যাগ করিয়! কর্তব্যবোধে ষে 

টি তাহ। সান্বিক ত্যাগ বলিয়! উক্ত হইয়। থাকে ॥ 

১*। সন্থৃগুণসম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিরহিত ত্যাগী ব্যক্তি ছুঃখাবহ কর্শে 

দ্বেধ ও স্থখাবহ কর্ধে অন্বাগ প্রদর্শন করেন না ॥ 



অষ্টাদশোইধ্যায়ঃ। ৩৪১, 

১১। নহি দেহভৃতা শকাং তাক্তং কন্মাণ্যশেষতঃ | 
স্তর কর্মাফলত্যাগী স আগীত্যভিবীয়তে ॥ 

১২। অনিন্টমিগ্ং মিশ্রঞ্ ভ্রিবিধং কর্মণঃ ফলম। 
ভব ত্যাগিনাং প্রেত ন তু সন্গ্যাদিনাং কচি ॥ 

১১। | অন্বয়ঃ] দেহভতা অশেষতঃ কর্মাণি ত্যন্তংং নহি শকাং [শক্যানি] 
যঃ তু কশ্ফলত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীধতে ॥ 

১২। [ অন্বযঃ ] অত্যাগিনীং প্রেভা (দেহপাঁভীদনল্তবং) অনিষ্টম্ (নাবকিত্বং? 

ইষ্ট” (দেবত্বং ) মিশ্রং (মনুষ্যত্বং ) চ ত্রিবিধ" কর্ধণঃ ফলং ভবতি, তু (কিন্তু) 
সন্র্যাসিনাং রুচিৎ ন (ভবতি )।॥ 

১১। স্বামিটা|___নন্বেবন্তুতাঁৎ কম্মফলত্যাগাদ্ ববং সর্ব কর্মত্যাগ- 
স্তথা সতি কর্মাবিক্ষেণাভাবেন'জ্ঞাননিষ্ঠানখং সম্পদ্য ত, তত্রাহ -- 
নহীতি। দেহতভত দেত্বাভিমাননত্ত নিঃশেষেণ নব্বাঁ ৭ কর্শাণি 
তাত্তং ন হি শক্যম্। তদ্বনুং “নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু 
তিষ্ঠ তাকর্ম্মকুদি”তাদিন।। তম্মাদ যস্ত কর্্নাণি কর্বন্ূপি কর্ম্মফল- 
ত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্য'ভধায়তে ॥ 

১২। স্বামিটী।_-এবন্ভুতস্ত কর্ম্মফলত্যাগম্ত ফলম।হ-_অনিষ্ট- 
মিতি। আনিষ্টং নারকিত্বম্ হষ্টং দেবত্বং মিশ্রং মন্ুষ্যত্বম্ এবং ত্রিবিধং 
পাঁপস্ত পুণ্যস্ত চৌভয়মিশ্রস্ত চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং তৎ সর্ব 
মত্যাগিন!ং সকামানামেব প্রেত্য পবত্র ভবতি, ভেষাং ত্রিবিধকর্মম- 
সম্ভবাৎ। ন তু সংস্তাসিনাং কচিদপি ভবতি | সন্যাঁসিশবেনাত্র 
ফলত্যাগ-সামাত্ প্ররুতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্ন্তে ৪মনাশিত্তঃ 
কর্খফলং কার্যাং কর্ম করো তি যঃ। জ সংন্াসী চ যোগী চে'ত্যেব- 
মাঁদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্সশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ | তেষাং সাব্ব- 

১১। দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু 

ধিনি।কর্ম্মফলত্যাগী, তীহাকেই ত্যাগী বল। যাইতে পারে ॥ 



৩৪২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

১৩। পঞ্চেমানি মহাবাহে। কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখো কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকন্মণাম্ ॥ 

১৪। অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পুথথিধম্ | 
বিবিধাশ্চ পুথক্ চেষ্টা দৈবঞবাত্র পঞ্চম ॥ 

১৩। [ অন্থযঃ ] হে মহাবাহে! ! সাঁখ্যে কৃতান্তে (বেদাস্তসিদ্ধান্তে) সব্ব- 

কর্মণাং সিদ্ধষে প্রোক্তীনি এঠানি পঞ্চ কীবণানি মে ( বচনীৎ ) নিবৌধ ॥ 
১৪। [অন্বয? ] অধিক্টানং (শরীবং ) তথা কর্তা ( অহক্কাবঃ) পৃথস্থিবং 

করণং (চক্ষুরা্ি ) বিবিধা: পৃথক চেষ্টা হাত্র পঞ্চমং দৈবং চ এব ( এতানি পঞ্চ 

কন্মুসিদ্ধিকীবণানি )॥ 
কানাং পাপা”ভ্তবাদাশ্ববার্পণেন 5 পুণ্যফলশ্ত আগত্বাৎ ভ্রিবিধমপি 
কম্মফলং ন ভবতীত্ র্থঃ ॥ 

১৩। ম্বামিটা |__নন্ুু কর্ম কৃব্বতঃ কর্মমকলং কথং ন ভবে- 
দিত্যাশঙ্কা সঙ্গত্যাঁগনে। নিবহৃষ্ষারস্ত কর্দমলেপো শান্ত তুযুপপাদ্দযিতু- 

নাহ__পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সব্ধকর্মণাং সিদ্ধষে নিষ্পন্তয়ে ইমানি 
বক্ষামাণানি পঞ্চ কাঁক্ণানি মে বচনান্িবোধ জীনীটি । আত্মনঃ 
কর্ভৃত্বাভিমাননিবৃত্তর্থমবশ্তমেতানি জ্ঞা গব্যানীত্যেণং তেষাং স্ততার্থ- 
মেবাহ-_সাংখ্য ইতি | সম্যক্ খ্যাঁয়তে জ্ঞাঘতে পরমাম্মা ভনেনেতি 
সাংখ্যং তত্বজ্ঞ।নং তন্মিন প্রকাশমান আত্মবৌধঃ সাংখ্যঃ, তন্মিন্ 
কৃতং কর্ম্ম তন্তান্তঃ সমাপ্তিরম্মিন্নিতি কৃতান্তস্তশ্মিন বেদাস্ত সিদ্ধান্ত 
ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়স্তে গণ্যন্তে তত্বাস্তন্মিন্নিতি সাংখ্যং কতো- 
ইস্কো নির্য়োহম্মিন্নিতি গা সাংখ্াশান্্রমেব ভশ্মিন্ প্রোক্তানি 
রা £ সম্যক নিবোধেত্য 

দি মি ৯৯ 

কহ) কর্শের উষ্ট) ক এ এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়। থাকে, 
ধাঁহারা তাগী নন, ঠাহাঁব! পরলোকপ্রাপ্ত হইলে এ সমস্ত ফল লাভ করেন ; কিন্ত 
সন্গ্যাসীর। উহ! কদাচ লাভ করেন না | 

১৩। হে মহাবাহে! ! সকল কর্ন সিদ্ধির নিমিত্ত সাংখ্য ও বেদান্ত সিদ্ধান্তের 

নুসীরে যে পঞ্চবিধ কারণ নিবপিত আছে, তাহা আমার নিকট সম্যক রূপে 
পরিজ্ঞাত হও ॥ 



অষ্টাদশোহধ্যায়ত | ৩৪৩ 

১৫। শরীরবাজ্বনোভির্যৎ কণ্ম প্রারভতে নরঃ | 

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ ॥ 

তটত্রিবং স্তি কর্তারমাক্সনানং কেবলন্তু যঃ। 

পশ্যতাকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি হুন্মাতিঃ ॥ 
১৫। [ অন্বয়ঃ ] নর; শরীরবাত্মনোৌভিঃ ঘৎ নাধ্যং বা বিপরীতং ব| কন্ম 

প্রারতন্তে, এতে ( পূর্ববশ্রোকোক্তাঃ ) পঞ্চ তশ্ত হেতবঃ (কাবণানি ) ॥ 
১৬। [অহ্বয়ঃ] এবং সতি ত্র (সর্বম্মিন কর্মণি) কবলম্ আত্মান" তু 

অকৃতবুদ্ধিতাৎ ( অসংস্্তবুদ্ধিতাৎ) যঃ কন্ঠারং পগ্ঠতি, হঃ ছুর্মাতিঃ ন পশ্ঠতি ॥ 

১৪ | স্বামিটা |_-তান্যেবাহ__তাধিষ্ঠানমিত। অধিষ্ঠানং 
শরারং কত্ত! চিদচিদররন্থিবস্কবঃ পুপ্রি মনেক প্রকারং করণং 
চক্ষুঃশ্রোত্রাদ, বিবিধাঃ কর।দযতঃ স্ববপতশ্চ পৃথগ ভূতান্চেষ্টাঃ প্রাণা- 
পানাদানাং ব্যাপারাঃ, অভ্র চ এতেধ্যঘব পঞ্চমং দৈবং চ কাঁবকহ 

চক্ষুরাছান্ু গ্রাহকমাদিত্যাদি পর্সপ্রেবকোহস্তর্য।মী ব)॥ 

১৫। স্বামিটা। এতেষাোমেব সর্বকশ্মতেতুত্বমাহ--শরীবেতি । 
যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রাবভ্যমাণং কর্ম ত্রিষেবান্তর্ভাবাম্, শরীরবাউ 
মনোভিরিত্যুক্তং শাবীরং বাঁচিকং মীনসঞ্চ বিবিধং কর্ম্মেতি 
প্রসিদ্ধেঃ, শরীরাদিভিরৎ কন্মম ধর্ম্যমধর্শ্যং ব কবোতি নরস্তস্ত 
সর্বস্ত কন্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ 

১৬। স্ব'মিটা ।__ততঃ কিমত আহ--তত্রেতি। তত্র সর্বন্মিন্ 
রুর্মাণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিকপ্াধিমসন্গ- 

১৬ 

১৪। শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুবা্দি বিবিধ ইন্জ্িয়, নানাবিধ চেষ্টা ও দৈব ;__-এই 
পাঁচ প্রকার কারণ নির্দিষ্ট আছে ॥ 

১৫। ন্যাধ্যই হউক ব1 অন্যাধ্যই হউক, মানুষ কায়, মন ও বাক্য দ্বাবা যে 
কাধ্য অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটাই তাহার কারণ ॥ 



৩৪৪ জ্ীমন্তুগবদগীতা | 

১৭। যন্ত নাহঙ্কুতে ভাবে! বুদ্ধির্ষস্ত নলিপ্তে । 

হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধাতে | 
১৭। [ অস্বয়ঃ ] যস্ত অহস্কৃতঃ ভাবঃ ন, যন্ত বুদ্ধিঃ ন লিপ্যত্তে (8) স ইমান 

লোকান্ হত্বা অপি ন হত্তি, ন (চ) নিবধ্যতে ॥ 

মাম্সীনং যঃ কভাবং পশ্ঠতি শান্ত্রীচাখ্যোপদেশাভ্যাসেনাসংস্কৃতবৃদ্ধিত্বাৎ 

ঢম্পতিবসৌ সমাক ন পশ্ঠতি ॥ 

১৭ | স্বামিটা।-_-কস্তহি সুমতিযন্ত কন্মলেপো নাস্তীতুযুক্ত- 

মিতাপেক্ষায।মাহ-যস্তেতি। অহমিতি কতৌইহঙ্কর্তেতোবস্তুতো 

ভাবোহভি গ্রাযো যস্ত নাস্তি, যদ্বা অহচ্কৃতে!ইহস্কারস্ত ভাঁবঃ স্বভাবঃ 

কর্তৃত্বা'ভনিবে,ণা যন্ত নাস্তি শরীরাদানামেব কর্ম কর্তৃত্বীলোচনা- 

দিত্যর্থ:, অত এব যস্ত বুদ্ধির লিপ্যতে উষ্টানিষ্টবুদ্ধ্া কম্মন্্ ন 

সজ্জতে ল এবভ্ুতে। দেভাদিপ্য-বিস্তাম্মদশী ইমান্ লোকান্ সর্ব- 

নপি প্রাণিনো লোকদৃষ্টা। হত্বাপি শিবিক্ুয়! স্বদৃষ্টা! নহস্তিনচ 

তৎফলৈনিবধ্যতে বন্ষনং ন গ্রাপ্রোতি, কিং পুনঃ সব্শ্ুদ্ধিদ|ব' 

পবোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম ভস্তস্ত বন্ধশস্কেত্যর্থঃ। তহছুক্তং_- 

“ব্রন্ষণ্যাধায় কল্্মাণি সঙ্গং ত্যন্া করোতি যং। লিপাতে ন স 

পাঁপেন পদ্মপত্রমিবান্তসে”তি ॥ 

* ১৬। এইরূপ কারণ অবধারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ নিরুপাি 
আত্মার কর্তৃত্ব নিরীক্ষণ কার, সেই ছুর্মাতি কখনও সাধুদশা হয় না ॥ 

১৭। যিনি আপনাকে কর্ত। বলিঘ! মনে করেন না, ধাহার বুদ্ধি কার্ধ্য 
আসক্ত হয় না, তিনি লোৌকপমুদরয়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না ও তাহাকে 
বিনাশজজনিত ফলভো'গও করিতে হয় ন1॥ 
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১৮। জ্ঞানং জ্ব্বেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধ। কন্মাচোদন। | 
করণং কন্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কন্মনং গ্রহঃ ॥ 

১৯ | জ্ঞানং কন্ম চ কর্তা চ ব্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসঙ্গ্বানে যথাঁকচ্ছ ণু তান্যপি ॥ 

১৮। [অন্বঃ] জ্ঞীনং জ্ঞেং পরিজ্ঞাতা ( ইত্যেবং) ত্রিবিধা কর্দচোদন। 

(কন্মপ্রবৃত্তিহেতুঃ), কবণং, কর্ম, কর্তা উতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়াশ্রযঃ ) ॥ 

১৯। [অন্বযং] গুণসংখ্যানে (সাঙ্খাশান্ত্রে) তনং, কর্ম চ, কর্তা চ, গুণ- 
ভেদতঃ ত্রধা এব প্রোচ্যতে, তানি অপি যথাবৎ শৃণু ॥ 

১৮। স্বামটী।-_হত্বীপি ন হস্তি ন নিবধ্যত ইতোতদেবোপ- 
পাদয়িতুং কম্মচোদ নয়া বক্মীশ্রয়ন্ত কর্টমৃফলাদীন[ধ্। ভিগুণাত্সক- 
ত্বানিগুণস্ত আখত্নস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্য ভগ্রাবেণ কক্ধুচোদনাং 
কন্মতয়ঞ্চাহ_ জ্ঞ।ন'ম ত। জ্ঞানমিষ্টদাধনম্তেদিতি লোধঃ, জ্ঞেয়- 
মিষ্টসাধনং বন্যা, পবিজ্ঞাঁতা এড জ্ঞীনীশ্রহঃ ;) এবং ভিব্ধা কন 

চোঁদন। চৌছতে প্রবর্ভ্য।তহনড়েতি চোদন৭ জানাদ'ততয়ং বনম্ম- 

গরবৃত্তিহেতুরিত্যর্থত | যদ্বা চাদনেতি বিধির চ্যতে, তদুত্তং ভট্রে১,- 
“চোদন চোৌঁপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ ইতি | ততশ্চায়মর্থ£,_ 
উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলন্ব্য কর্মবিধিঃ প্রবর্তত ইতি । 
তদ্ুভ ং ব্রৈগুণ্যবিষয়1 বেদা ইতি। ভথ। কর্ণং সাধকতমং, কল্মাচ 

কর্ত,রীপ্সিততমং, কর্তা ক্রিয়ানিবর্ভকঃ, কর্ম সংগৃহাতেহ্মিন্নিতি 
কর্্মসংগ্রহঃ করণাদিত্রবিধং কাঁরকং ক্রিয়াশ্রয় ইতার্থঃ। সম্প্রদানাদি- 
ক"রকত্রয়ন্ত পরম্পরয় ক্রিয়াপ্রবন্তকমেব কেবলং নতু সাক্ষাৎ 
ক্ষিরীয় অশশ্রয়ঃ, অস্তঃক রণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্য় ইত্যুত্তম্ | 

১৯। স্বামিটা।_-ততঃ কিমত আহ--জ্ঞানং কর্ম চেতি। গ্তণীঃ 

১৮। জ্ঞান, জে এবং পরিজ্ঞাতা, কর্মে প্রবৃত্তি সম্পাদনের এই ত্রিবিধ 
হেতু ; আর কারণ, কর্ম ও কর্ত। ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ 
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২০। সর্ববভৃতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে | 

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥ 
২*( [অহ্থয়ঃ] যেন বিভক্তেঘু সর্ধ্বভূতেধু অবিভত্তম্ একম্ অবায়ং ভাবস্ 

ঈক্ষতে, তত জ্ঞানং দাত্বিকং বিদ্ধি। 

সম্যক কার্যভেদেন খ্যাষস্তে প্রতিপাগ্থন্তেহন্মিন্িতি গুণসংখ্যানং 

সাংখাশান্ত্রং তশ্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম চ কর্তাচ প্রত্যেকং সন্বাদিগুণ- 

দেন ত্রিদৈবোচ্যতে, ঠান্তপি জ্ঞানাদীনি বক্ষামাণানি যথা বচ্ছণু, 

ত্রধেবেত্যেবকারে। গুণত্রয়োপাধিবা(তরেকেণাজ্সনঃ স্বতঃ কম্মাদি- 

প্রতিষেধার্থঃ, চতুদ্দশীপ্যাষে তিত্র সন্বং নিশ্মলত্বাাদত্যা 'দন। গুণানাং 

বন্ধকত্বপ্রকাগো নিবপিতঃ, সপ্তনশীধ্ায়ে “যজন্তে সাত্বকা দেবা 

নিত্যদিন! গুণকতত্রিবিধস্বভঙ্িনিৰপণেন রলস্তম:স্বভাপং প বত্যজ্য 

সাত্বিকাহানাদিসেপয়া সাত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীন ইত্যুন্তম্, ইহ তু 
ক্রিয়াকারকফলাদীন|মাত্মসম্বন্ধে। নান্তীতি দর্শধিতুং সর্বেষাং 

ত্রগুণাত্ম কত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষে জ্ঞাতব্যঃ ॥ 

২০ | স্বামিটা ।-_তত্র জ্ঞানস্য সা ত্বকািব্রৈবিধামাহ-_সর্ববেতি 

ত্রিভিঃ | সর্বেষু ভূতেষু ব্রঙ্গাদিগ্রাবরান্থেযু বিভন্টেষু পরম্পরং 

ব্যানুত্তেযু অবিভক্তমন্তথস্থাতম্ একমধ্যরং নির্ব্বিকীবং ভাবং পরমাত্ম- 
তত্বং ষেনঞ্জানেনেক্ষতে আলোচিয়তি তৎ জ্ঞানং সান্বিকং বিদ্ধি। 

১৯। সাঙ্যশান্ত্ে জ্ঞান, কর্ম ও কর্ত! সত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত আছে, 
তাহা যথাষথ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ 

২*। ঘেজ্ঞান দ্বারা পরম্পর বিভক্ত ভূতগণের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত 
ও অব্যয় পরমান্মতন্ব প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান ॥ 
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২১। পৃথক্েন তু যক্ছজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্িধান্। 
বেত্তি সর্বেবেধু ভূতেষু তজজ্জানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ 

২২. | যত্ত, কৃৎস্নবদেকম্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্ । 

হতত্বা্ঘবদল্পঞ্চ তক্তামদমুদাহৃতম্ ॥ 
২১। [অন্বযঃ] পৃথভ্ে,ন তু বৎ জান” সর্বেনু তৃতেণ পৃথখিধান নানাভাবান্ 

বন্তি, তৎ নং রাঁজসং বিদ্ধি (জানীহি ) ॥ 

২২। [ তন্বযঃ ] যৎ (জ্ঞানং) তু একন্মিন্ কাঁব্যে কৃত্দবৎ সক্তমূ অহৈতুকষ্ 

ন্ত ব্বা্থবৎ অল্পৎ চ তৎ (ভ্তান' ) তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ 

২১ । স্বামিটী।_-বাঁজনং ভ্ঞাঁনম।হ-_পুণকৃত্বেনেতি । পৃথকৃ- 

বন তু যৎ জ্ঞানমিত্যন্ৈ বিণরণং সন্দেষু ভূঁতেষু দেহেষু নানা- 

ভাঁবান বস্তৃতঃ এব।নেকা'ন্ ক্ষেত্রজ্ঞান্* পৃথগ্রিধান্ সুখিছ্ঃখিত্বাদি- 
কপেশ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎজ্ঞনং বাজসং বিদ্ধি ॥ 

২২] স্বামিটা_-তামসং জ্ঞানমাহ-যত্তি একন্মিন কার্যে 

দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃতৎন্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্ম! 

ঈশ্ববো বেত্য'ভনিবেশনুক্তম্ অহৈতুকং নিকপপন্তিকম্ অতত্বীর্থবৎ 
পরমার্থালম্বনশৃন্তম্ অত এবাল্নং তুচ্ছম্ অন্প বষয়ত্বাৎ অন্নফলত্বাচ্চ, 

যদেবস্তৃতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ 
মা স্পা সপ ০ 

২১। কিন্ত যে জ্ঞান দ্বার! সর্বভূতস্থিত আত্মীকে পৃথক পৃথক্৯বপে নান 

াবাপত্র জ্ঞাত হওয়! যাঁয়, তাহ! রাজসিক জ্ঞান ॥ 

২২। পরন্ত যেজ্ঞান কোনও একটা কায্যে ( দেহাদিতে ) “ইহাই সব' এই- 

ভাবে আসক্ত হয়, এরূপ যুক্তিহীন অবাস্তব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান তামস বলিয়া অভিহিত 

হইয়। থাকে ॥ 
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২৩। নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্েষতঃ কৃতমু । 
অফলপ্রেপ্স্থন। কন্ম যত্তৎ সা'ত্বকমুচ্যতে ॥ 

২৪। যত্ত, কামেপ্ন,না কম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ । 
ক্রিয়তে বহুলায়ানং অদ্রোজসমুদাহৃতম্ ॥ 

২৫। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষমূ। 
মোহাদারভ্যতে কন্ম যৎ তত্তামসমুচাতে ॥ 

২৩। [অন্বযঃ' অফলপ্রেপ্প,না নিষতং সঙ্গরহিতম্ অরাগন্ধেষতঃ কৃতং যৎ 
কন, তৎ সাত্বিকম্ উচাতে ॥ 

২৪। [অন্বযঃ1 কামেপ্ন,ন৷ সাহঙ্কাবেণ ব। বহুলাযাসং যৎ পুনঃ কম্ম ক্রিয়তে, 
তৎ রাজনম্ উদাজতম্ || 

২৫। [ মন্বযঃ] অনুবন্ধ, (পশ্টাদ্ভাবি শ্রভীশুভং), ক্ষযং হিংসা 

পৌকবং চ অনপেক্ষা মোৌহাৎ যৎ কন আবভাতে, ভৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ 

১৩। স্বামিটা |--উদ্ানীং তরি বং কল্মাহ-_-নিয়ত'মতি ত্রিভিঃ। 
নিয়তং নিহত! বাহহং সঙ্গবঠিতমভিনিবেশশৃল্তম্ ভরাগছেষতঃ 
পু্রাদিগ্রীত্যা ব। শত্ুদ্ধেষেণ বা যত কুহং ন ভুবতি, ফলং প্রাপ্ত 
মিচ্ছতীি ফলপেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন 'নফ্ষামেণ কন যৎ কুনং কর্ম 
তৎ সান্রিকমুচ্যতে । 

১৪। ন্বামিটা |-_বাজসং কন্মাহ__দন্ভিতি | যন্তু কর্ম নীমে- 
গ্ুনা ফলং প্রাণ্তমিচ্ছতা সাতচ্কারেণ বা মৎ্সমঃ কোহন্তঃ আোত্রিয়ো 
ইক্তীত্যেনং নি+টাহঙ্কাবধুত্তেন চ ক্রিয়তে তচ্চ পুনর্বহুলায়।সমিতি 

ক্রেশযুন্তং তৎ কর্ম রাজলমুদবাহ তম্ ॥ 
১৫। স্বামিটা--তামসং কর্্মাহ__মনুনন্ধমিতি। অন্ুবপ্যত 

২৩। কর্তৃত্বাভিমান-বিরহিত বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ 
পূর্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্মই সাত্বিক ॥ 

২৪। সকাম ও অহঙ্কারপরতন্্ব ব্যক্তিকর্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াদকর কন্মই 
রাজসিক ॥ 
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২৬। মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাঁহসমন্বিতঃ 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোনির্ব্বিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ 

২৭। রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্স্থলু'ন্ধো হিংসাত্বকোইশুচিঃ | 
হর্ধশোকান্বিতঃ কর্ত! বাজলঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 

২৬। [অন্বযঃ] মুক্তসঙগঃ অনহংবাদী (গর্ব্বোক্তিরহি 5ঃ ) ধৃত্যুৎসাহসমস্থিতঃ 
সিদ্ধাসিদ্ধেযোঃ নির্বর্বিকাবঃ কত্ত সাত্বিক উচ্যতে | 

২৭। [ অন্থযঃ ] রাগী কর্দৃফলপ্রেপতঃ লুনধঃ হিংসান্্কঃ অশুচিঃ হ্বশোকানিতঃ 
কত্ত! রাজসঃ পবিকীর্তিতঃ ॥ 

ইত্যনবন্ধঃ পশ্চ'ছানি শ্বভাশুভ, ক্ষমং বিন্ুক্ষরং পিন্তবাওং, হিংসাং 
পবগপীড়া” পৌক্ষঙ্গ স্বনামর্যযনপেক্ষ্য অপর্যালো5য কেবলং মোহা- 
দেব বত কর্ম আবভ্যতে 5ভীমসমুপান্ধ তম্ । 

২৬। স্বামিটী '- কর্তানং ভ্রাবণমীচ--মুক্তলঙ্গ ইতি পিভিঃ | 
মুক্তসঙ্গস্তান্ত। ভিনিবেশঃ 'অনহংপাণী গর্বোক্ডিবহিতঃ ধুিধৈধ্যিম্ 
উৎসাহ ট্যনস্তাভ্যাং সমন্বতঃ সংগন্তঃ আববসা কর্মণঃ সিদ্ধীব- 
সিদ্ধো চ 'নব্বিকাবে! ভর্ষ বষাদশূণ্ঠঃ স এবন্ুতঃ কর্তী সাত্বিক 
উচ্যতে ॥ 

২৭। স্বামিটা।_-রাঁজসং কনারমাহ-_-বাগীতি। রাগী পুভ্রাদি- 
প্লী্তিমান্ কম্মফল প্রেগ্দুঃ কর্ম্মকণকামী লুন্ধঃ পরস্বাভিলাষী হিংসাঁ- 
স্রকে। মারকস্বভাবঃ আশুচিঃ বিহিতশোগশন্যঃ লাভালাভযোর্থর্ষ- 
শোকাভ্যাং সমন্বিত; কর্তা রাঁজস2। 

২৫। ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংস৷ ও পৌরুষ পধ্যালোচন&ন! করিয়, 
মোহবশতঃ যে কাঁধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক ॥ 

২৬। অনাঁসক্, নিবহঙ্ক(র, ধৈষ্য ও উৎসাহসম্পন্ন 'এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
বিষযে বিকারবিরহিত কর্তীকেই সান্বিক কর্তা বলে ॥ 

২৭। অনুরাগপরায়ণ, কর্মাফলপ্রা্থা, লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও 

হর্শোৌকসমান্থত কর্তীই রাজপিক ॥ 
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২৮। অধুক্ত: প্রাকৃতঃ স্তবধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ। 
বিষাঁদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্তা তাঁমস উচ্যতে ॥ 

২৯। বৃদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতত্ত্রিবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনগ্জীয় ॥ 

৩০ । প্রবুণ্ডিঞ্চ নিবুত্তিঞ্ৎ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষ্চ যা বেতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্তিকী॥ 

২৮। [অন্বয়ঃ] অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈদ্বতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘ- 
স্ত্রী চ কর্ত। তামস উচ্যতে ॥ 

২৯। [অন্বযঃ] হে ধনগ্তষ! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ গুণতঃ এব ত্রিবিধ* পুথন্তেন 

অশেষেণ প্রোচ্যমানং ভেদং শণু॥| 
৩০1 [ অন্বয়ঃ] হেপার্থ! প্রবৃত্তিং চ নিবৃন্তিংচ কাধ্যাকাধ্যে ভয়াভযে 

বন্ধং মোক্ষং চ যা (বুদ্ধিঃ) বেন্তি, সা সাত্বিকী বৃদ্ধিঃ ॥ 

২৮। স্বামিটা|-_তামং কত্তারমাহ-__অবুন্ত ইতি । অধুক্তো- 
ইনবছিতঃ প্রাক্কতে। বিবেকশূণ্ঠঃ স্তব্ধোহনম্ঃ শঠঃ শক্তিগুহনকাবা 
নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী অলসোইন্দ্যমণালঃ বিষাদী শোকশীলঃ, যদ 
স্ব বা কব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্প!দয়তি যঃ স দীর্ঘস্ত্রা এবন্ুতং 
কর্তী তামসঃ | কর্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুবপি ত্রেবিধ্যমুক্তং কর্ধ- 
ত্রৈবিধ্যেনৈব চ জ্ঞেযস্তাপি ত্রবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যং বুদ্ধেস্ত্রিবিধ্েন চ 
করণস্তণপুযুক্তং ভবিষ্যতি । 

২৯। স্বামিটা ।__-ইদানীং বুদ্ধেধ্তেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে 
_ বুদ্ধের্ভেদমিতি ॥  স্পষ্টোহর্থঃ। 

৩০। স্বামিটা___আত্র ওদ্ধেস্ত্িবিধ্যমাহ-__ গবুর্ভতিমিতি ত্রিভিঃ | 

২৮। অনবহত, বিবেকহীন, উদ্ধত এঠ, পরাঁপমানী, অলস, বিষাঁদযুন 
এ দীর্ঘসত্রী কর্তীই তামসিক ॥ 

২৯। হে ধনগ্ীয়। গুণানুসাবে বুদ্ধি ও ধৈব্েব ভ্রিবিধ ভেদ নির্দিষ্ট হইয়, 
পাকে, আমি উহ। নম্যক্রূপে পৃথক পৃথক কীর্তন করিতেছি, এ্বণ কর ॥ 
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৩১ । যয়া ধন্মমধন্্ঞ্চ কার্য্যঞ্াকার্য্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি: স৷ পার্থ রাঁজসী ॥ 

৩২ | অধন্মমং ধন্মমিতি য মন্যতে তমসার্তা | 
সর্ববার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ 

৩১। [ অন্বয়;] হে পার্থ! যয! (বুদ্ধ।) ধর্ম অধর্ন্মং কাধ্যম্ অকাধ্যং চ 
অযথাবৎ প্রজানাতি, স| রাজনী বুদ্ধিঃ ॥ 

৩২। [অন্বস্ঃ] হে পার্থ! যা ( বুদ্ধিঃ ) অধর্ঘমং ধর্মমম্ ইতি মন্যতে, সর্ববীর্থান্ 
বিপরীতাঁন্ চ ( মন্যতে ) তমসা আবৃত! স! বুদ্ধিঃ তামসী ॥ 

প্রবৃত্তিং ধন্ম্মে নিবুত্তিমধন্মে যম্মিন দেশে কালে চ যৎ কাধ্যমকাধ্যঞ্চ 
ভযাভযে কার্ধ্যাকার্ধ্যনিমিত্তৌ অর্থানথোঁ“কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ 
ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকবণং বেত্তি সা সাত্বিকী। যয়] পুমান্ বেতীতি 
বক্তব্যে কবণে কর্তৃত্বোপচাবঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ 

৩১। স্বমিটী ।__রাঁজসীং বুদ্ধিমাহ _ যয়েতি | অযথাবৎ 
সন্দেহাম্পদত্তেনেত্যর্থঃ ৷ স্পষ্টমন্তৎ ॥ 

৩২। স্বামিটা ।__তামসীং বুদ্ধিমাহ__-অধন্মমিতি | বিপরীত 
গ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসাত্যর্থঃ। বুদ্ধিরস্তঃকরণং পুর্ববোক্তং জ্ঞানস্ত তদ্- 
বৃত্তিঃ ধু তরপি তদ্বৃত্তিরেব | যদ্ধা, অস্তঃক রণন্ত ধর্মিণে। বুদ্ধিরপ্যধ্য- 
বসাযলক্ষণা বুত্তিরেব ইচ্ছাছ্েষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেহপি 
ধর্মাধন্মভয়া5য়সাধনত্তেন প্রীধান্তাদেতাঁসাং ত্রেবিধ্যমুক্তম্, উপ- 
লক্ষণধৈতদহ্যাসাম ॥ 

৩০। হে পার্থ। যেবুদ্ধিদ্বারা ( ধর্মে) প্রবৃত্তি, ( অধর্মে ) শিবৃত্তি, কা, 
অকাধ্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়। যায়, তাহ। সাত্বিকী ॥ 

৩১। হে পথ! যে বুদ্ধি দ্বার। ধশ্ু, অধর্মা, কাঁধ্য ও অকাধ্য অপ্রকৃতরূপে 
অবগত হওয! যায়, তাহ' রাজসী ॥ 

৩২। হেপার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্্র হইযা অধন্ধকে ধর্ম ও 
সমস্ত পদার্থ বিসরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহ। তামসী ॥ 
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৩৩। ধ্ৃত্য। যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেক্ড্িয়ক্রিয়াঃ | 

যোখেনাব্যভিচারিণ্য। ধুতিঃ স পার্থ সাত্বিকী ॥ 

৩৪। যয়। তু ধর্মকামার্ধান্ ধৃত্যা ধারয়তেহঙ্জুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ষী ধুতিঃ সা পার্থ রাজপী ॥ 

৩৫। যয়! স্বপ্রং ভয়ং শোক্চং বিষাদং মদমেব চ | 
ন বিমুঞ্চতি ছুন্মেধ! ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ 

৩৩1 [ অন্বযঃ] হে পার্থ! যোগেন ( সমাঁধানেন হেতুন! ) অব্যভিচাঁবিণ্যা 
যয! ধৃত্যা মনঃপ্রীণেক্ট্িয়ক্রিয়াঃ ধারযতে, স| ধুতঃ সাত্বিকী ॥ 

৩৪। [ অন্বয়ঃ] হে পার্থ। অর্ডভুন। যথা ধৃত্য। তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধারযতে, 
প্রনঙ্গেন ফপাক্কাও্ষী ( চ ভবতি যঃ পুকষঃ, তন্ত ) সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ 

৩৫1 [ অন্থযঃ ] হে পার্থ! দর্শেধাঃ ( পুকমঃ ) যয (ধৃত্যা) স্বপ্নং, ভযং শোকং 
এবষাদং, মদম্ এব চ ন বিষুঞ্চতি, সা ধৃতিঃ তামপী ॥ 

৩৩। স্বামিটী ।-__ইদানীং ধৃতেইন্ পপ্যমাহ--ধুভোতি ত্রিভিঃ | 
যোগেন শ্ন্তকাগ্রোণ হেতুন'ইন্য'ভগরিণা! বিষধাস্তবমধাবয়ন্ত্য। 
যয] ধূতা মনসঃ প্রাণস্ত ই জ্ত্রণাণাঞ্চ ক্রিনা ধারযতে নিনচ্ছতি, সা 
ধৃতিঃ সাত্বকী ॥ 

£৪ | স্বামিটী | হ্ীজপীং ধর্ভিমাভ-্াব! ত্বিতি | যথা তু ধৃত্যা 
ধন্মীর্থকামান্ প্রা্ীন্তেন ধাঁবয়তে ন নিমুঞ্চতি তৎপ্রসঙ্গেন তৎফলা- 
কাজী চ ভবত সারাজসী ধৃতিঃ ॥ 

” ৩৫ স্বামিটী ।- তামপ'ং ধৃতমাহ যয়েতি। ছু? আবিবেক- 

৩৩। হে পার্থ! যে ধৃতিচিত্তের একাগ্রত। নিবন্ধন অন্য বিষষ ধারণ ন। 
করিধ। মন প্রাণ ও ইন্দিযের কার্ধা সমুদয় ধারণ করে; তাহ! সাত্বিকী ॥ 

৩৪। হেপার্থ! হে অজ্জন! যে ধৃতি প্রসঙ্গত; ফললাভের অভিসন্ধি 
করিয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে ; তাহ! রাজসী। 
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৩৬। স্থখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ধভ। 
অভ্যাসাঁদ্রেমতে যত্র ছুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ 

৩৭। যত্রদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমযূ । 

তশ্*ম্থখং সাত্বিকং প্রোক্ভমাত্মবৃদ্ধি প্রসীদজম্ ॥ 
৩৬1৩৭ | [ অনযঃ ] হে ভরতর্ভ ! ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে (মম 

মকাঁশাৎ ) শুণু; যত্র ( নুখান্ুভবে ) অভ্যানাৎ রমতে (রতিং লততে ) ছুঃখাত্ত” চ 

প্নগচ্চতি (লভতে )। যৎ অগ্রে বিষম্ উব পরিণামে তৎ অমৃতোপমম্ আস্ম- 

বুদ্ধিপ্রসাদজং, তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তম্ ॥ 

নল! মেধা যন্ত স ছুর্মেধাঃ পুকষো যয ধৃত্যা স্বপ্ৰাদীন্ ন বিমুঞ্চতি 

পুনঃপুনরাঁবর্ততি। স্বপ্পোহত্র নিদ্র। | স! ধৃতিস্তামসী ॥ 

৩৬1৭ | স্বামিটা ।- ইদানীং স্খস্ত ব্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে 
স্বথন্তিতি। স্পা্টাহর্গঃ। তত্র সাপ্তিকং স্থুথমাহ অভ্যাসাদ্দিতি 

সার্ধেন। যত্র বশ্মিন্ সুখে আন্যাসাদ্রমতে, ন তু বিষযন্থগম্ ইব সস! 
রতিং প্রাপ্রোতি, যন্মিন্ বমমাণশ্চ ভইখস্তান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি 
প্রাপ্পোতি। কীদৃশং তৎ যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনহ- 
সংযম ধানত্বাদ্ুঃখাঁবহুমিব ভবতি, পৰিণাঁমে ত্বমৃতসদূশম্ আঁত্মবিষয়া 
বুদ্ধিবাত্মবুদ্ধি্তস্তাঃ প্রসাদো ব্জন্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতযাবস্থ।নং 

ততো] জাত* যত স্ুখং তৎ পাত্বিকং প্রোক্তং যৌগিভিঃ ॥ 

৩৫। হে পার্থ! মবিবেচক পুকঘ, যাহার প্রভাবে স্বপ্র, ভয়, শোক, বিষাদ 
ও গর্ব পরিত্যাগ করিতে পাঁরে না, তাহাই তামসিক ধৈর্য ॥ 

৩৬। হে ভবতশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে ত্রিবিধ হব আমার নিকট শ্রবণ কর; যে 

হুখে অভ্যামবশতঃ অ+মক্ত হইতে হয় এবং যাহ! লাভ করিলে, দুঃখের অবসান 

হইয়। থাকে ॥ 
৩৭1 যাঁহ। অগ্রে বিষের শ্তায ও পরিণামে অস্ৃতের ন্যায প্রতীয়মান হয় এবং 

ষ্বীর। আত্মবিষষিণী বুদ্ধির প্রনন্নত! জন্মে তাহ সাত্বিক বলিয়৷ অভিহিত ॥ 

১৩-_গী 
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৩৮। বিষয়েক্দ্িয়সংযৌগাদ্ যত্তদগ্রেহম্বতোপমমূ । 
পরিণামে বিষমিব তৎ স্খং রাজসং স্মৃতম্ ॥ 

৩৯ । যদগ্নে চান্ুবন্ধে চ স্বখং মোহনমাত্বনঃ ৷ 

নিদ্রালস্থপ্রমাদোথং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ 

৪০ | ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ | 
4 4 

সত্বং প্রকৃতিজৈমু'ক্তং ঘদেভিঃ স্তাক্রিভিগ্ডণৈঃ ॥ 
৩৮। [ অন্থয়ঃ ] বিষয়েক্টিয়সংযৌগাৎ যৎ (সুখং ) তৎ অশ্রে অনৃুতোপমং 

পরিণামে বিষম্ ইব তৎ ম্থথং রাজসং স্মৃতমূ্ ॥ 
৩৯। [ অন্বয়ঃ ] নিদ্রীলম্তপ্রমাদোথং যৎ সথখম্ আগ্রে অনুবন্ধে (অবসানো- 

ত্তরকালে ) চ আত্মনং মোহনং, তথ তামসম্ (সুখং ) উদাহৃতম্ ॥ 

৪০। [অন্য ] পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেধু বা! পুনঃ তৎ সত্বং ( প্রাণিজ্ঞাতং) 
ন অস্তি, যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ক্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্তাৎ॥ 

৩৮। স্বামিটা ।--বাজসং স্থখমাহ বিষষেতি | বিষরাণামিক্ছ- 
যাঁণাঞ্চ সংযোগাৎ যন্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিম্থখম্ অমুতমুপম যন্তয 
তাদশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে চ বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ 
দুঃখহেক্টৃত্বাৎ তত্স্থখং রাজসং স্বৃতম্ ॥ 

৩৯ | স্বামিটা_-তামসং সুখমাহ যদিতি | অগ্রে চ প্রথমক্ষণে 
অন্ুবন্ধে চ পশ্চাদাপ যৎ স্থখমাত্মনে! মোহকরং, তদেবাহ নিদ্রা! চ 
'আলম্তঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধানবাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য 
উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তন্তামসমুদাহৃতম্। 

৪০ । স্বাঁমিটা ।__অনুক্তমপি সংগৃহুন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি 

৩৮। বিষয় ও ইন্ডিয়াদির সংযোগবশতঃ যাহ! অগ্রে অম্ৃততুলা পরিশেষে 
বিষতুল্য প্রতীয়মীন হয়, তাহ! রাজন সুখ ॥ 

৩৯। যে সখ অশ্রে এবং পশ্চাতেও আত্মাণ “নাহ সম্পাদন করে, যাহ 
নিজ, আলম্ত ও প্রমাদ হইতে সমুখিত হয়, তাহা] ত।৭ নক সুখ ॥ 
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৪১। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ৷ 
কন্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগতণৈঃ ॥ 

৪১। [অন্থয়ঃ] হে পরস্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশীং শুদ্রাণাং চ কর্মাণি 
স্বভাঁবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ ( সত্বা্দিভিঃ ) প্রবিভক্তানি ॥ 

ন তদিতি ত্রিভিঃ। এতিঃ প্রকুতিসম্ভবৈ: সত্বাদিভিগুণৈশ্মক্তং 
হীনং সত্বং প্রাণিজাতম্ অন্ত! যৎ স্তাত্তৎ পৃথিব্যাং মন্থুষ্যাদিযু দিবি 
দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ 

৪১1 স্বামিটা।__নন্ু য্চেবং সর্বমপি ক্রিয়াকাবকফলাদিকং 

প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাআ্বকমেব, তহি কথমস্ত মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং 

স্বন্বাধিকাঁরেণ বিভিতৈঃ কন্মরভিঃ পরমেশ্বরাঁবাধনাত্বৎগ্রসাদলব্ধ- 
জ্বানেনেত্যেবং সর্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শফিতুং প্রকারাস্তরমারততে 

ব্রাহ্মণেতাদি যাবদধ্যায়দমাপ্তি। "হে পরন্তপ! হে শক্রতাঁপন । 
ব্রাঙ্মণানাং ক্ষত্রিক্মাণাং বৈশ্যানাঁং শৃদ্রাণাঞ্চ কন্াণি প্রবিভক্তানি 

প্রকর্ষেণ বিভাগতে। বিহিতানি, শুদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথকৃকরণং দ্বিজত্বা- 
ভাবেন বৈলক্ষণাঁৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ স্বভানঃ সাত্বিকরাজ- 

সাদ্দিঃ প্রভবতি প্রাছুর্ভবতি যেত্যক্তৈশু' ণৈকপলক্ষণভতৈঃ। যদ! 

স্বভাব প্রভপৈঃ ূর্র্বজন্মস-স্কারগ্রাছুর্ভতৈরিত্যর্থট। তত্র সত্বপ্রধানা 

ব্রাহ্গণাঃ সত্বোপসর্জনবজঃ প্রধানাঃ ক্ষত্রিগাঃ১ তমউপসর্জনরজঃ- 

প্রধান! বৈশ্াঃ, বজউপসঙ্জন তম: প্রধানাঃ শুদ্রাঃ | 
সা স্পপপপপপল 

৪০ | পৃথিবী ঝ| স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয়-বিরহিত কোনও প্রাণী কদাচ 
দুষ্টিগোচর হয় ন| ॥ 

৪১। হে পবন্তপ! এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বার! ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্ঠয ও 

শদ্রদিগের কণ্মসমুদয়বভক্ত হইয়াছে ॥ 



৩৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা। 

৪২। শমো দমস্তপঃ শোৌঁচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ভানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকন্ম স্বভাবজম্ ॥ 

৪৩। শৌঁধ্যং তেজো ধুঁতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাঁপ্যপলায়নমৃ। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাভ্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ 

৪২। [ অন্বয়ঃ ] শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্ঞবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞ- 

নম্ আন্তিক্যম্ এব চ ম্ভাবজং ব্রন্মকর্থ॥ 

৪৩। [অন্থয়ঃ] শৌধ্যং, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপি অপলাষনত, 

দানম্, ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাঁবজং ক্ষাজং কর্ম ॥ 

৪২ | স্বামিটা ।-_অত্র ব্রাঙ্গণশ্ত স্বাভীবিকাঁনি কর্খ্মীণাহ শম 

ইতি । শমশ্চিত্তোপরমঃ) দমো বাচ্যেন্রিয়োপবমঃ), তপঃ পুর্কোক্তং 

শারীবাদি) শৌচং বাহ্যাভ্যান্তবং) ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আজ্জবমবক্রতা, 

জ্ঞানং শরজ্জীবং, বিজ্ঞানমন্ুভবঃ, আন্তিক্যন্তি পরলোক ইতি 

নিশ্চয়ঃ; এতচ্ছমাদি ব্রাহ্গণস্ত স্বভাবাঁজজাতং কর্্॥ 

৪৩ | স্বামিটা। _ক্ষত্রিমস্ত স্বাভাবিকং কম্মাহ শোরধামিতি। 

শৌধ্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ধৃতিবৈধ্্যং দাক্ষ্যং কৌশলং 

যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ অপ্রাজ্ধুখ তা দাঁনমৌদা্যম্ ঈশ্বরভাবো নিয়মন 

শক্তি এতৎ ক্ষলিযস্ত স্বাভাবিকং কর্ম ॥ 

৪২। শম, দম, শপঃ, শৌচ, ক্ষনা, আঁঙ্জব, জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক), 

এই কষেকটা ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কন্ম ॥ 

৪৩। শৌধা, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরা্বখতা, দান ও ঈশ্বরভান ; 

এই কষেকটা ক্ষজিযদিগেৰ স্বাভাবিক কর্ম ॥ 
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8৪ । কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকন্মন স্বভাবজমূ । 
পরিচর্ধ্যাত্মকং কণ্ম শুদ্রন্তাঁপি স্বভাবজমূ্ ॥ 

৪৫ স্বেব্বে কন্মমণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকম্মীনিরতঃ সিদ্ধিং যথ। বিন্দতি তচ্ছণু॥ 

৪৬ | যতঃ প্রবৃত্তিভূ তাঁনাং যেন সর্ববমিদং ততমৃ। 
স্বকম্ধমরণ। তমভ্যর্চস সিদ্ধিং বিন্দতি মানব? ॥ 

৪৪। [ অনযঃ ] কৃষিগৌরক্ষাবাণিজ্যং শভাবজং বৈগ্তকর্ম, শৃদ্রন্ত অপি 
পবিচয্যাত্মকং (৩ শযাম্বভাবং ) কর্ম ্ভাবজম্ ॥ 

৪৫| [ নয়] স্বে স্বে কর্মাণি অভিনতত নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে, শ্বকশ্মনিরতঃ 
যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শুণু ॥ 

৪৬। [তান্বযঃ ] ঘতঃ ভূভাঁনাং প্রবৃন্তিঃ ঘেন ইদং সর্ববং ততং (ব্যাপ্তং) 
মানবঃ স্বকন্্পণ| ভম্ ( ঈশ্বরং ) অভ্যচ্চ দিদ্ধিং বিন্দতি ॥ 

৪৪ | স্বামিটী|_বৈশ্যশৃদ্রয়োঃ*কর্ম্মাহ কৃষীতি | কৃষিঃ কর্ষণং, 
গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তম্ত ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ, 
বাণিজাং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্দৈশ্স্ত স্বাভাবিকং কর্ম । ব্রৈবগিক- 
পরিচ্যাত্মকং শৃদ্রন্তাপি স্বভাবছং কর্ম ॥ 

8৫ | স্বামিটা --এবজ্ভৃতস্তাঁপি ব্রঙ্গণাদি কর্ম্মণে। জ্ঞানহেতুত্ব- 
মাহ স্বে স্বে ইতি। স্বম্বাধিকারবিহিতে কর্ম্রণ্াভিরতঃ পরি- 
নিঠিতো। নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে । কর্মণা জ্ঞান- 
প্রাপ্তিপ্রকাঞমাহ ন্বকর্ম্মেতি সাদ্ধেন। স্বকরন্মপরিনিষ্ঠিতো যথা 
যেন প্রকারেণ তত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃথু ॥ ক 

৪৬। স্বামিটা ।_তমেবাহ যত ইতি। যতোঁইস্ত্্যামিমঃ 

8৪1. কৃষি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য ; এই কণেকটা বৈশ্ের স্বাভাবিক কার্য 
এবং একমাত্র পরিচরধ্যাইশূত্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম 

৪৫। মনুষা ্য স্ব কর্মমনিরত হইয়া সিদ্ধিলীভ করিয়! থাকে, এক্ষণে স্বকর্ম- 
নিরত বাক্তিদিগের যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহ! শ্রবণ কর ॥ 
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৪৭] শ্রেয়ান্ স্বধন্মো বিগুণ: পরধর্মমাৎ স্বনুষ্ঠিতাঁৎ 
স্বভাবনিয়তং কন্ম কুর্ববন্নাপ্পোতি কিন্বিষম্ ॥ 

৪৮। সহজং কন্ন কৌন্তেয় মদোষমপি ন ত্যজে। 
সর্ববারস্ত! হি দোষেণ ধূথেনাগ্নিরিবারৃতাঃ ॥ 

৪৭ [ অন্বয়ঃ ] বিগু৭ঃ ( অপি ) স্বধর্ধন সবনুষ্ঠিতীৎ ( সম্যক অনুষ্ঠিতাৎ ) 
পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্, স্বভার্বনিয়তং কর্ম কর্ব্বন্ কি্বিষং ন আগ্পোতি ॥ 

৪৮। [ অন্বয়ঃ ] হে কৌন্তেঘ! সদোষম্ অপি সহজং ( স্বভাঁববিহিতং ) কর্ন 
ন ত্জেৎ, হি (যস্মাৎ) সর্ববারস্তাঃ ধূমেন অগ্রিঃ ইব দৌষেণ আবৃতাঃ ॥ 

পরমেশ্বর/ডূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তি্চেষ্টা ভবতি, যেনাত্মন। 
সর্ব মদং বশ্বং ততং ব্যাপ্তং তমীশ্বরং স্বক্মমণাহভ্যচ্চ্য পুজয়িত্বা 
সিদ্ধিং লভতে মনুষ্য; ॥ 

৪৭। স্বামিটা।- স্বকর্্বগেতি বিশেষণস্ত ফলমাহ শ্রেযানিতি। 
বিগুণোহপি স্বধর্দঃ সমাগন্ুষ্ঠিতাদপি পরধন্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধু- 
বধাদিযুন্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধন্থাতিক্ষাটনাদিপরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মস্তব্যং, 
য্তঃ স্বভাবেন পৃর্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম কুর্ব্বন্ 
কিন্বিষং নাপ্পোতি॥ 

৪৮| স্বামিটী।-_বদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্্মে হিংসালক্ষণং 
দেষং মত্ব। পরধর্মং শ্রেষ্ঠং মন্তসে তহি সদোষত্বং পরধর্দেইপি 
তুল্যমিত্যাশয়েনাহ সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম 
সদোধমপি ন তাজ্জে। হি যম্মাং সর্কেৎপ্যারস্ত। দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্বাণ্যপি 

৪৬ যাহা হইতে সকলে প্রবৃত্ত প্রাছুত তি হইতেছে, যিনি এই বিশ্বপংসারে 
ব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছেন, মনুষা স্বকর্খশ দ্বারা ঠাহাকে অঙ্চনা করিয়! সিদ্ধিলাত 
করিয়। থাকে ॥ ৬ 

৪৭। সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষ। অঙ্গহীন স্বধন্মুই শ্রেষ্ঠ ; কেন না, 
স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ছুঃখভোগ করিতে হয় ন1॥ 
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৪৯। অনত্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাক্মা বিগতম্পৃহঃ | 
নৈক্ষন্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ 

৪৯। [ অন্থয়ঃ ] সর্বত্র অসত্তবুদ্ধিঃ জিতাত্বা বিগতন্পৃহঃ সন্নযাসেন পরমাং 

'নৈক্র্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি | 

কন্দাণি দোৌষেণ কেনচিদাবৃত্য ব্যাপ্ত এব, যথ। সহজেন ধূমে- 

নাগ্রিবাবৃতন্তদ্বৎ, অতো যথা'গ্নধূমবপং দৌষমপাক্ত্য প্রতাপ এব 

তমঃশীতাদিনিবৃত্তযে সেবাতে, তথা কর্মণোইপি দৌষাংশং নিভায় 

গুণাংশ এব শুদ্ধযে সেব্য ইত্যর্থঃ | 

৪৯1 ম্বামিটা।__নন্ুু কর্ণ ক্রিয়মাঁণে কথং দোষাংশপ্রহী- 
ণেন গুণাংশ এব সম্পঞ্ঠত উত্যপেক্ষায়াম।হ অসক্তবুদ্ধিবিতি। 
অসক্তা সঙ্গশৃগ্ঠা বুদধিরযস্ত দিতাম্মা নিরুহস্কারঃ, বিগত স্পৃহা! ফল- 
বিষয়া যণ্মাৎ স এবস্ৃতঃ, “সঙ্গং ত্যঙ্ভ।| ফলঞৈব স ভ্যাগঃ সান্তিকো! 
মত” ইত্যেবং পুর্বোক্তেন কম্মাসক্তিফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংগ্ঠাসেন 
নৈষ্বন্ম্যাসিদ্ধিং সর্বকর্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যগ্তপি 
সঙ্গকলযোস্ত্াগেন কর্মমানুষ্ঠানমপি নৈথ্বন্ম্যমেব কর্তৃত্বাভিনিবেশী- 

ভাবাৎ। তছুক্তং_পনৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তেত 
তত্ববি*দিত্যাদি শ্লোকচতুষ্টযেন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন 
পরমাং নৈষ্কন্ম্যসিদ্ধিং “সর্বকন্ধ্মীণি মনস সং্স্তান্তে সুখং বশী"- 
ত্যেবংলক্ষণাং পারমহংস্তচ্ধামাপ্পোতি ॥ 

৪৮। হে কৌন্তেয়! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্্ স্বাকে, তর্জর্প 
সমস্ত কর্মই দোষ ছা'বা সংস্পৃ্ট আছে, অতএব স্বাভাবিক কাধ্য দৌষযুক্ত হইলেও 
কদাচ পরিত্যাগ করিবে ন। ॥ 

৪৯»| আসক্তি-বিবর্জিত, জিতেক্্রিয় ও স্পৃহাশূন্ত মনুষ্য সন্্যাস ছারা 
সর্ববকর্ণনিবৃত্তিরপ সত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ 
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৫০ | সিদ্ধিং প্রাণ্ডে। যথ। ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠ। জ্ঞানন্ত যা পরা ॥ 

৫১ | বুদ্ধা। বিশুদ্ধয়। যুক্তে। ধৃত্যাত্সানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত,। রাগদেষৌ বুযুদন্ চ ॥ 

৫২। বিবিক্তসেবী লঘশী যতবাঁক্-কায়-মানসঃ | 
ধ্যানযোৌগপরে নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ 

৫৩। অহঙ্ক(রং বলং দর্পং কামং ভ্রোধং পরিগ্রহমৃ। 
বিমুচ্য নির্মম: শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 

৫*। [অন্ধ] হে কৌস্তেয়। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সন্) যথ। ব্রন্ধ প্রাপ্রোতি, 
তথ' সমাসেন ( সঙ্ক্ষেপেণ ) মে নিবোধ (জানীহি ) জ্ঞানস্ত যা! পরা নিষ্ঠা, 
( তামপি নিবোধ ইত্যর্থঃ) | 

৫১_-৫৩ | [ অন্বযঃ ] বিশুদ্ধ বৃদ্ধয। যুক্তঃ ধৃত্য। আত্মানং নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ 
বিষয়ান্ তাক্ত। রাগছেষো চ বুদন্ত (পরিত্যজ্য ) বিবিক্তসেবী লঘাণী যতবাকীয়- 
মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈনাগাং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কীরং বলং দর্পং কাম* 
ক্রৌধং পরিগ্রহং (চ) বিমুচ্য নির্্মমঃ শাস্তঃ বহ্মতুয়ায় (ব্রহ্গপ্রাপ্তে ) কল্পতে ॥ 

৫০ | স্বামিটা ।--এবস্তুতস্ত পরমহংসম্ত জ্ঞান নিষ্ঠয় ব্রহ্মতাব- 
প্রকারমাহ সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়ভিঃ। নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ 
সন বথ|। যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্রোতি তথা তং প্রকারং 
সংক্ষেপেণৈব মে বচনানিবোধ, (প্রতিষ্ঠিত যা ব্রহ্গপ্রাপ্তিস্তামিমাং, 
তথ! দর্শয়িতুমাহ নিষ্ঠ। জ্ঞানস্ত যা পরেন্তি। নিষ্ঠী পর্যবসানং 

পরিদমাপ্ডিনিত্যর্থঃ। 
৫১ | স্বামিটী।-_তর্দেবাহ বুদ্ধেতি। উন্তেন প্রকারে 

বিশ্ুদ্ধয় পুর্বোক্রয়! সাত্বিক্যা! বুদ্ধ যুক্তে] ধৃত্য। সাত্বিক্া আত্ম।নং 

৫*। হে কোস্তেয়! সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাণ্ড হন, এক্ষণে সে 
জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ 
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৫৪ । ব্রহ্মাভৃতঃ প্র সন্নাত্বা ন'শোচতি ন কাঙ্ক্তি। 

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্ ॥ 
৫৪1 [ অহয়ঃ] ব্রহ্মভৃতঃ ( বক্গপ্রাপ্তঃ ) প্রসন্নাত্ম। (প্রসন্নচিত্ঃ) ন শৌচতি, 

ন কাজ্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেবু সমঃ ( সন্) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ 

তামেন বুদ্ধিং নিয়ম্য |নশ্চলাং কৃত্বা শব্ধাদীন্ বিষয়াংস্তযক্ত। 
তদ্বিষয়ৌ রাঁগদ্েষৌ, বুদন্ত বৃদ্ধা বিশুদ্ধয়। যুক্ত ইত্যাঁদীনাং 
্হ্মভূষাঁয় কল্পত ই ত তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ 

৫২। স্বামিটা 1-কিঞ্চ বিন্ক্তৈতি | বিবিক্তসেবী শুণচ- 
দেশাবস্থাধী লঘাশী হিতভোজী এতৈরুপাধৈর্ধতবাক্কাযমানসঃ 
ধযতবাগ্দেহচিত্তো তৃত্বা ন্ত্যং সর্বদ। ধ্যানেন যো যোগে! 

্রক্মংম্পর্শস্তৎপবঃ সন্ ধ্যানাঠিচ্ছেদার্থং পুনঃপুন্দঢং বৈরাগ্যং 
সম্যগাশিতো। ভা ॥ 

৫৩। কন্বামিটা |--ততশ্চ অহঙ্কারমিতি। বিরত্তো- 
হমিত্য।দ্যহম্কারং। বলং দুরাগ্রহং, দর্পং যৌগ বলাছুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং, 
পারদ্ধবশাৎ অপ্রাপামানেঘপি বিষয়েযু কামং ক্রোধং পবিগ্রহঞ্চ 
বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্তবা বলাদাপন্েষু নির্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপ- 
শান্তিং গ্রাণ্ডে। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্গাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় করতে 

যোগ্য ভবতি ॥ 

৫৪ | স্বামিটী।_-ব্রহ্ধাহমিতি নৈশ্চল্যেনীবস্থানস্ত ফলমাহ 

৫১--৫৩। মনুষ্য বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-সংযুত হইয়! ধৈর্য্য দ্বার! বুদ্ধি স্টঘত করিতে 
শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়। রাগ ও দ্বেষবিরহিত হইবে । বাক্য, 
শরীর ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যো'গানুষ্ঠানপূর্ব্বক 
লঘু আহার ও নির্জনে বাস করিবে, এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও 
পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক মমতাশৃন্য হইয়। শাস্ত ভাব অবলম্বন করিবে, এইরূপ 

অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রন্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন ॥ 
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৫৫ | ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনন্তরমূ ॥ 

৫৬। সর্ধবকন্মাণ্যপি সদ! কুর্ববাণেো মদ্ধযপাশ্রয়ঃ। 
মতপ্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্বতং পদ্মব্যয়ম্ ॥ 

৫৫। [ অন্বয়ঃ | (অহং) যাবান্ ( সর্বব্যাপী ) যঃ (নচ্চিদানন্দরূপঃ ) চ অশ্মি 
( ইতি) মাং ভক্ত! তত্বতঃ অভিজানাঁতি, ততঃ মাং তত্বতঃ বাতা তদনত্বরং 
মাং বিশতে ॥ 

৫৬। [ অন্বয়ঃ ] সদ! সর্ধবাণি কর্মাণি কর্ববাণঃ অপি মদ্ধযপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণঃ) 
( সন্) মত্প্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্রোতি ॥ 

ব্রন্দেতি। ব্রঙ্গভৃতো! ব্ন্ষণ্যবন্থিতঃ প্রসন্নচিন্তঃ নষ্টং ন শোচতি, ন 
চাঁপ্রাপ্তং কাঁজ্ষতি দেহাগ্ভভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্বেষপ 

ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্ধেষা দকৃতবক্ষেপাভাবাৎ সর্বভূতেষু মদ্ভাবনা 
লক্ষণাং পরাং মদ্তত্তিং লভতে ॥ 

৫৫। স্বামিটী | ততশ্চ ভক্তোতি। তয়া চট পবয়। ভক্ত্যা 
তত্বতে। মামতিজানাতি, কথন্ভৃতং, যাবান্ সর্বব্যাপী যশ্চান্মি 
সচ্চিদানন্দঘনন্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং 
তন্ত জ্ঞানস্তোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দৰপে! ভবতীত্যর্থঃ ॥ 

৫৬। স্বামিটী।--স্বকর্্মতিঃ পবমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোঁচ্ষ- 
প্রকাবমুপসংহরতি সর্ধকর্মাণীতি । সর্বাণি নিত্যানন নৈমিত্তিকাঁনি 
চ কর্ম্মাণি পৃর্ববোক্তক্রমেণ সর্বদা! কুর্বাণঃ মদ্যপাশ্রয়ঃ অহমেব 

£৫৪। তিনি ব্রদ্গে অবস্থিত ও প্রন্নচিন্ত হইয়। শোক ও লোভের বশীভূত 
হন ন| ; সকল প্র(ণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিদম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাহার 
দৃঢ় ভক্তি জন্মে ॥ 

৫৫। তিনি শক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক অবগত 
হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ 
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৫৭। চেতস! সর্ববকল্মাণি ময়ি সংন্যস্তা মৎপরঃ | 

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ 
৫৮। মচ্চিত্তঃ সর্ববতুর্গাণি মৎপ্রসাদাভ্তরিষ্যদি | 

অথ চেত্বমহসঙ্কারান্ন শ্রোষ্যনি বিনগক্ষাসি ॥ 
৫৭। [ অন্বয়ঃ ] চেতদসা সর্ধকন্মাণি মধি সন্গ্স্ত ( সমপ্য) মৎপরঃ (সন) 

বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিন্তঃ ভব ॥ 
৫৮। [ অন্বযঃ ] ত্বং মচ্চিত্তঃ ( সন্) মত্প্রনাদাৎ সর্বছূর্গীণি তরিষ্যসি, অথ 

চেৎ অহঙ্কারাৎ ( মছুক্তং) ন শ্রোধ্যসি, (তহি) বিনজ্ষ্যসি ॥ 

ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রএণীয়ে৷ ন তু স্বর্গ।দিফলং যস্ত স মত্গ্রসাদাৎ শাশ্বত- 
মনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব তকষ্টং পদং প্রাপ্সোতি ॥ 

৫৭ | স্বমিটী।_যন্মাদেবং তম্মাৎ চেতসেতি। সর্বাণি 
কন্াণি চেতসা ময়ি সংন্স্ত সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পবঃ প্রাপ্যঃ 
খুকষার্থো যণ্ত স ব্যণসায়াত্মিকয় বৃদ্ধা ঘোগমুপাশ্রিত্য সততং 
কন্মানুষ্ঠানকালেইপি ব্রঙ্গার্পণং ব্রন্দহবিরিতি স্তায়েন ময্যেব চিত্তং 
নস্ত তথাভূতো তব ॥ 

৫৮। স্বাঁমিটী।--ততো যদ্তুবিষ্ণতি তচ্ছণু মচ্চিত্ত ইতি। 
মচ্চিন্তঃ মন্ মত্প্রসাদাৎ সর্বাণ্যপি তর্গাণি ছুস্তরাণি সাংসারিক- 
ছুঃখানি তরিষ্যসি | বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেত যদি পুনস্তবমহস্কারাৎ 
জ্ঞাতৃহাভিমানাৎ মছুক্তমেবং ন শ্রোধ্যস, তহি বিনজ্ষ্যসি 
পুরুষার্ধাদ ভ্রষ্টো ভণ্ষ্যিসি ॥ 

স্প্পপপি প্পী 

৫৬। লোকে আমাকে আশ্রয করিয়া কর্ণ সমুদয় অনুষ্ঠান করতঃ আমারই 
আন্ুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে ॥ 

৫৭। তুমি মনোনত্তি দ্বার! সমস্ত কণ্ন আমাতে সমর্পণ করিয়! মৎপরায়ণ হও 
এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিষা সতত আমাকে চিত্ত সমর্পণ কর ॥ 

৫৮। তাহা হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে ছুস্তর ছুঃখ সকল উত্বীর্দ হইতে 
সমর্থ হইবে, কিন্ত যদ্দি অহস্কারপরতন্ত্র হুইয়। আমার বাক্য শ্রবণ ন৷ কর, তাহ! 
হইলে নিঃসনদেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ 
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৫৯। যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎম্ত ইতি মন্যসে। 

মিখ্যেষ ব্যবপাঁয়ন্তে প্রকৃতিস্ত্াং নিষোঁক্ষাতি ॥ 
৬০ | শ্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ; স্বেন কর্্মণ! | 

কর্তৃঃ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ কবিষ্যশ্তবশোহপি তৎ। 
৫৯ | [| অন্বযঃ*] অহঙ্কাবম্ আশ্রিত্য (অহং) ন যোৎস্তে ইতি যৎ মন্যসে 

(তি ) তে ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়ঃ) মিথ্য। এব, ( যম্মাৎ) প্রকৃতিঃ (ক্ষীত্রন্থভীবঃ ) 
। যুদ্ধে) তা" নিযোক্ষ্যতি | 

৬*। [শন্বযঃ ] হে কৌন্তেষ! মোহাৎ ঘৎ কর্তং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন 
হ্ষেন কর্ম্পণ। শিবদ্ধঃ । অতএব ) অবশঃ (সন) (ত্বং) তৎ অপি করিষাসি ॥ 

৫৯। স্বামিটা|--কামং বিনজ্ষামি ন তু বন্ধৃভিযু দ্ধিং 

কক্ষ্যামীতি চেত্ৃত্রাহ যদহস্কারমিতি | মছুক্রমনীপৃত্য কেবল- 
মহস্গীবমণত ম্ব্য বুদ্ধং ন করির্ধামাতি যন্মন্তসে ত্বমধ্যপস্তসি এষ তব 
ব্য্ণাযো মিখ্যেৰ অস্বতন্্ত্বাত্তব, তদেবাহ গ্রকৃতিভ্বীং রজোগুণ- 
বপেণ পরিণতা৷ সতী নিযোক্ষ্যত ঘুদ্ধে প্রণর্ত য়ষ্যত্যে ॥ 

৩০। স্বামিটী__কিঞ্চ স্বভাবজেনেতি। স্বভাব: ক্ষত্রি বত্বভেতুঃ 
পূর্্বকর্মনসংস্ক।রস্তশ্মাজ্জাতেন স্বায়েন কর্ম্ণা শৌর্য।দিন! পৃর্বে।ক্তেন 
নিবছ্ছে যন্ত্িতত্বং মোহাৎ যং কর্ম যুদ্ধলক্ষণং ক £,ং নেচ্ছপি অবশ: 
সন তৎ কর্ম করিষ্যস্তেব ॥ 

এ ৫৯। যদি তুমি অহঙ্কার বশতঃ 'যুদ্ধ করিব না” এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া 
থাক, তাহ! হইলে উহ। নিতান্ত নিক্ষল হইতেছে, কারণ প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করিবে ॥ 

৬০। হে কৌন্তেয়! তুমি মোহ বশতঃ এক্ষণে যে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ 
না, তোমাকে ক্ষজিযস্থলভ শূরতাঁর বশীভূত হইয়া, তাহ! অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে ॥ 
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৬১। ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেইর্জুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাুয়ন্ সর্ববভূতানি যন্ত্রার্ঢানি মায়য়। ॥ 

৬২ । তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেণ ভারত । 
তৎ্প্রমাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্নাসি 

শাখতম্ ॥ 

৬১। [ অন্থযঃ ] হে অজ্জুন ! ঈশ্বরঃ মাঁয। যন্বাবঢ়ানি ( ইব) সর্ববভূতানি 

জরাময়ন্ সর্বতৃতানাং হাদ্দেশে তিষ্ঠতি ॥ 
৬২। | অন্বযঃ ] ভারত ! সর্ববভাবেণ ভম্ এব শরণং গচ্ছ, তত্প্রসাদাৎ 

পবাং শাস্তিং শাঙ্বতং স্থানং চ প্রাপ্সাসি ॥ 

৬১ | স্বাঁমিটা।--তদেবং শ্লোকদ্বঘ়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি- 
পারতত্্যং স্বভাবপারতন্ত্রাং চোক্তম্ ইদানীং স্বমতমাহ ঈশ্বব ইতি 
ব্বাত্যাম্। সর্বভূতানাং জন্মধো ঈশ্ববে হস্তর্যযামী তিষ্ঠতি, কিং 

কর্বন্, সর্বাণ ভূভানি মারঘা নিজশক্তযা ভ্রাময়ংস্ততৎকপ্মন্থ 
প্রবর্তধন্, যথ। দাকবন্বমাক্টানি কৃত্রিমাঁণি ভূতানি স্থত্রধারো লোকে 
ভ্র'মযতি তদ্বদিতার্থ2, যদ্বা, বন্্ণি শবীবাণি মাকঢানি ভূতানি 
দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রামনন্নিতার্থঃ, তথাচ শ্বেতাশ্ব তবাণাং মন্ত্র, 
“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্ম| | 
কর্ম্মীধাক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষা চেতাঃ কেবলো নিগু ণশ্চেশতি। 
অন্তর্ধ্যামি বান্গণঞ্চ,__-ণ্য আত্মনি তিষ্ন্নাম্বীনমন্তরে! যময়তি যম্ 
আত্ম! ন বেদ মন্তাজ্ব। শবীবম্ এষ তে অন্তর্ধ্যাম্যমৃত” ইতাদি। 

৬২। স্বামিটী|_তমিতি যন্মাদেবং সন্ধে জীবাঃ পবমেশ্বর- 
পরতন্থান্তম্মাদচস্কারং পবিত্যজা সব্ধভাবেণ সর্বাত্বনী ব্তশীশ্ববমের 

৬১ । হে অর্জুন! যেমন শুত্রধার দাক্ষন্বে আবঢ কৃত্রিম ভূতনকলকে 
ভ্রমণ করাই! থাকে, তদ্রপ ঈশ্বর ভূতসকলেব হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে 
ভ্রমণ করাইতেছেন। 



৩৬৬ শ্রীমস্ভগবদগীত। 

৬৩। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহাতরং ময়া। 
বিমুশ্ঠেতদশেষেণ যথেচ্ছমি তথা কুর ॥ 

৬৪ । সর্বগুহাতমং ভূয়ঃ শুণু মে পরমং বচঃ । 
ইঞ্রোহপি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতযু ॥ 

৬৩। [ অন্বধঃ ] ইতি ওহ্াাৎ গুহাতরং জ্ঞানং তে (তুভ্যং) ময়। আখ্যাতম্ 
এতৎ অশেষেণ বিমৃষ্ ( আলোচ্য ) যথ! ইচ্ছসি, তথ! কুরু ॥ 

৬৪। [ অন্থয়ঃ ] মে (মম) সর্বাগুহাতমং পরমং বচঃ তৃয়ঃ শৃগু, মে দৃঢম্ 
( অতান্তং ) ইষ্টঃ (প্রিয়) (ত্বং) অসি, ততঃ তে (তব) হিতঃ বক্ষামি ॥ 

শবণং গন্ফ, ততশ্চ তগ্ভৈব 'প্রস।দাৎ পরামুত্মমাং শাস্তিং স্থান 
সাঁরষেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্গাসি | 

৬৩] স্বামিটী|_ _সর্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ-_ইতীতি | ইত্যনেন 
গ্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ধাজ্ঞেন পবমকাঁকণিকেন ময়! জ্ঞানমাখ্যাভ, 
মুপদিষ্টম্। কথন্ৃতম্? গুহাৎ গোপা"ৎ রহস্তমন্ত্রযোগা দিজ্ঞানাদপি 
গুহ্যতরম্, এতন্মযৌপদিষ্টং গীতাশান্্মশেষতো বিমৃশ্ত পর্যযালোচ্য 
পশ্চীদ্ যথেচ্ছপি তথা কুক ' এতান্সন্ পর্যযালোচিতে সতি তব 
মোহো নিবস্তিষাত ইতি ভাঁবঃ। 

৬৪ | স্বমিটা।__শতিগম্ভীরং গীতাশান্ত্মশেষতঃ  পর্য্যা- 
,লাচধিতিমশরু,বতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তশ্ত সারং সংগৃহ্য কথয়তি-_- 
সর্বগুহাতমমিতি ত্রিভিঃ| দর্কেভ্যোহপি গুহোভ্যো গুহাতমং মে 
বচন্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষামাণং শৃণু। পুনঃপুনঃ 
কথনে হেতুমাহ_দুটমত্যন্তং মে মম তবমিষ্টঃ প্রিয়োহপীতি মত্বা 

এআর পর 

৬২। হেভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষঘে তীঙণরই শরণাপন্ন হও, 
হার অন্ুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রপ্ত হইবে ॥ 

৬৩1 আমি এই পরম গুহ্য জ্ঞানের বিষয কীর্তন করিলাম. এক্ষণে ইত 

সমাক আলোচন| করিয়। যেরূপ অভিলাম হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর॥ 
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৬৫। মন্মন! ভব মন্তৃক্তো মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু 
মামেবৈষ্যমি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি 

মে। 

৬৬ | র্বধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষামি মা শুচঃ॥ 

৬৫। [ অন্থযঃ ] ত্বং মন্মনাঃ মন্ত্র মদ্যাঁজী ( চ) ভখ, মাং নমস্কুরু, মাম্ 

এব এব্যসি, অহং তে ( ইতি) সত্যং প্রতিজানে (যতঃ) (ত্বং) মে প্রিয়ঃ অপি ॥ 

৬৬ | [ অন্বয়ঃ ] সর্ব্বধন্্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং 
সর্ববপাঁপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, (ত্বং) মা! শুচঃ (শোকং ম! কাযাঃ) ॥ 

তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, যদ্বা, ত্বং মমেষ্টোহনি ময় 

বক্ষ্যমীণং চ দুতং সর্বপ্রমাণৌোপেতমিতি নিশ্চিত্য ভতস্তে বক্ষ্যা- 
মীত্যর্থঃ | দুটমতিরিতি কেচিৎ পঠস্তি ॥ 

৬৫। স্বামিটী।__তদেবাহ__মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তে! 
ভব, মদ্তুক্তে! মদ্ভুজনশীলো। ভব, মদ্যাজী মদ্যজনশীলে। ভব, মামেৰ 
নমস্থুক এবং বর্তমানস্ত্ং মত্প্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্সি 
প্রাপ্সাসি, অত্র চ সংশযং মা কাাঃ | ত্বং হি মে প্রিয়োহসি, অতঃ 
সত্যং যথ| ভবতোবং তুভ্যমহং প্রতিঞ্জানে প্রতিজ্ঞাং করো ॥ 

৬৬। স্বামিটা।__-ততোহপি গুহাতমমাহ-___সর্কেতি | মন্তন্ফোল্ 
সর্বং ভবিষ্যতাতি দুঢবিশ্বাসেন বিধিকৈক্বধ্যং ত্যন্ত। মদেকশবণো। 
ভব। এবং বর্তমানঃ কম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্তাদিতি মা শুচ5 

৬৪ । তুমি আমার একান্ত প্রিয়তম, এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম 
গুহয হিতকর বাঁক" কহিতেছি, শ্রবণ কর। 

৬৫ । তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়৷ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ 
হইয়! আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কীর কর, তুমি আমার অতিশয় 
প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই অবস্ঠ প্রাপ্ত হইবে ॥ 



৩৬৮ শ্রীমন্তগবদগীতা। | 

৬৭। ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 

ন চাঁওশ্রাষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যদূয়তি ॥ 
৬৮ | য ইদং পরমং গুহ্যং মন্তক্তেবভিধান্তাতি। 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষাতানংশয়ঃ ॥ 
ও৭। [ অন্বয়ঃ] অতপক্কায় ( তপস্ত। হীনায় ) তে (ত্বঘ1) ইদং ন বাচ্য, 

ন চ অভক্তাষ, ন চ অশুশ্দধবে ( জনায়) (চ) (বাচ্যং ) ঘঃ মাং (পরমেশ্ববং ) 

অভ্যনুয়তি, ন চ ( তশ্মৈ বাচাম্ )। 

৬৮ | [ অন্বঃ ] যঃ পরমং গুহাম্ ইদং (গ্রর:) মন্তক্তেষু অভিধাস্তণ্ি 
বক্ষ্যতি) সঃ মঘি পবাঁং ভক্তিং কৃত্বা অন:শযঃ ( সন্ ) মাম্ এব এফ্যতি॥ 

শৌকং ম| কার্ধী; যতন্াং মদেকশবণং সব্বপাপেত্যোইহং 
মোক্ষয়িযামি ॥ 

৬৭ | স্বামিটী।__-এবং শীতার্থ হত্বমুপদিগ্ত তংসম্প্রদাক় প্রবর্তনে 
নিষমমাহ-_-ইদ মাতি। ইদং গীতার্থতত্বং তে তব অঠপস্ার 
ত্বধশ্মানষ্ঠানহীনাষ ন নাচ্যং, ন চ অভক্তায় গুবানীশ্ববে চ উত্তি- 
শুন্ঠাঘ কদাচদপি ন বাচ্যং, ন চাঁশুএমণে পরিচর্য্যামকুর্্বতে বাচাং, 
মাং পবমেশ্ববং যোইভাঙ্থয়তি মন্ুষাদৃষ্টা দোষাবোপেণ নিন্দতি, 
তশ্রৈ ন চ বাচাম্ ॥ 

৩৮ | স্বারিটা।-_-এতৈর্দোষৈপ্দিবহি'তান্যো গীতাখাস্তবোপনেষ্ট 
ফলমাহ-_-য ইতি । মদছুক্ধেঘতভিধাশ্ততি মদ্ভুক্তেভো! যে বক্ষারতি 

_৬৬। তুমি সমস্ত ধর্খানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিযা একমাত্র আমারই শরণাপন্ন 
হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত কবিব, এক্ষণে তুমি আর 
শোকাঁকুল হইও ন| ॥ 

৬৭! আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহ। 
ধর্মনুষানণৃন্য, তক্তিবিহীন ও শুশ্রমাবিরহিত ব্যক্তিকে, বিশেষহঃ যে লোক আমার 
প্রতি অনুয়াপরধশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ কবাইবে না ॥ 



অষ্টাদশোইধ্যায়ঃ। ৩৩৯ 

৬৯। ন চ তল্মাম্মনুয্যেধু কশ্চিম্মে প্রিয়কুত্তমঃ | 

ভবিতা ন চ মে তম্মাদন্যঃ প্রিয়তরে। ভুবি ॥ 

৭০ | অধোষ্যতে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ | 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিস্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ 

৬৯ [ অস্বপ্নঃ ] মনুষ্েনু তম্মাৎথ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃভমঃ চ ন (অস্তি 
তন্মাৎ অন্য মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিত| | 

৭* | [ অন্থয়ঃ] যঃ চ আবফোঃ ইমং ধর্টাং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে (পঠিষাতি) 
তেন অহং 'ভ্শ্বর:) জ্ঞানযজ্জেন ইষ্ঃ স্তাম্ (ভবেযম্ ) ইতি মে মতিঃ ! 

স মস্তি পবাং ভক্তিং করোতি, ততে। নি:সংশয়ঃ সন মাঁমেব 
প্রাপ্রোতা ত্যর্থঃ ॥ 

৬৯। স্বামিটা ।__কিঞ্চ ন চেতি। তন্মান্মদ্তক্তেভ্যো। গীতা- 
শান্্ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্তে মনষ্যেযু*্মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয় 
কৃত্তমোহত্যন্তং পরিতোধষকর্তা নান্তি, ন চ কালাস্তরে ভবিত' 
ভবিষ্যতি, মমাপি তন্মাদন্তঃ প্রিফতরোইধুন। ভূবি তাবন্নান্তি, ন চ 
কালান্তরেহপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ 

৭০] স্বামিটী 1--পঠতঃ ফলমাহ-_অধ্যেব্যত ইতি। আবয়ো: 
শকষ্কাজ্জুনয়োরিমং ধন্থ্যং ধর্মাদনপেতং সংবাদং যোইধ্যেষ্যতে 
জপবপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্বযজ্ঞেভাঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন 
অহমিষ্টঃ স্তাঁং ভবেয়মিতি মে মতিঃ| যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান 
এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছণুতো মামেবাসৌ প্রকীশয়- 
তাঁতি বুদ্ধির্ভবতি, যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদ! কশ্চি কদাচি 

৬৮। যেব্যন্ি ভুক্তিপবাঁধণ হইয়! আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহা 

বিষ কীর্তন করিবেন, তান নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ 

৬৯ । এই নরলোকে তাহ অপেক্ষ! আমার প্রিয়কারী কেহ নাই, ভবিষ/ে « 
প্রধতব আর কেহই হইবে না॥ 

২৪-_-গী 



৩৭০ শ্রীমপ্তগবদগী তা | 

৭১। শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ | 

সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লো কান্ প্রাপ্র,য়াৎ 
পুণ্যকর্্মণাম্ '॥ 

৭২। কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্ছিদক্কানসম্মোহঃ প্রনক্টস্তে ধনগ্ীয় ॥ 

৭১] [ অন্বয়ঃ] শ্রদ্ধাবান্ অননুয়ঃ চ য$ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি (নরঃ) 

মুক্তঃ ( সন্) পুণ্যকর্মণীং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্রয়াৎ ॥ 

৭২। [ অন্থয়ঃ) হেপার্থ! ত্বয়। একাগ্রেণ চেতস! এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ 

হে ধনগ্ঁয়! তে অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ ॥ 

কম্তচিন্নাম গৃহ্বাতি তদাঁসৌ মামেবাঁধমাহ্বয় তীতি মত্বা তৎপার্্- 
মাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্, অতএব অজামিল- 
ক্ষত্রবন্ধ প্রমুখাণাং কথঞ্চিন্নামে।চ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোহন্মি, তখৈবা 
স্তাঁপি প্রনে। ভবেয়মিতি ভাব; ॥ 

৭১। স্বামিটা।__মন্স্ত জপতো যোইন্তঃ কশ্চিচ্ছণোতি 
তস্তাঁপি ফলমাহ- শ্রদ্ধাবানিতি | যো নরঃ শ্রদ্ধাঘুক্তঃ কেবলং শুণুয়া- 
দপি শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থমুচ্ৈর্জপতি অবদ্ধং বা জপতীতি 
বা দোষদৃষ্টিং কবোতি তদ্্যাবৃত্তর্থমাহ__অন্ুয়শ্চাহুয়ীরহিতো 
যঃ শূণুষ্াৎ, সোহপি সর্বৈঃ পাপৈমুক্তঃ সনশ্বমেধাদিপুণ্যকতাং 
লোকান্ প্রাপ্রয়াৎ ॥ 

-.. ৭২" স্বামিটী ।--সম্যপ্বোধান্ুপপর্তৌ পুনকপদেক্ষ্যামী ত্য 

৭*। যেব্যক্তি আমাদিগের এই ধশ্মানুগত সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার 
জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অচ্চনা কর! হইবে । 

৭১। যে মনুষ্য অনুয়াপরবশ ন1 হইয়! পরম্রন্ধানহকারে এই সংবাদ শ্রবণ 
করিবে সে সর্বপাপবিদুক্ত হইয়। পুণ্যকর্ীদিগের শুভ লোক সকল প্রাপ্ত হইবে ॥ 



অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ। ৩৭১ 

অর্জুন উবাঁচ-__ 
৭৩+.নগ্টো৷ মোহঃ ম্মতির্লনধা ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত॥ 

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 
সপ্তীয় উবাঁচ-_ 

৭8 | ইত্যহং বাস্দেবস্ত পার্ঘস্ত চ মহাত্মনঃ | 
ংবাদমিমমশ্রৌষমন্ভূতং লোমহর্ষণম্ ॥ 

৭৩। [ অশ্বয়ঃ ] অজ্জুন উবাঁচ,-হে অচ্াত ! মোহঃ নষ্টঃ, ময়! তবৎ প্রসাদাৎ 

. ম্মৃতিঃ লন্ধা, স্থিতঃ (যুদ্ধায় উত্থিতঃ) অস্মি, গতসন্দেহঃ (অহ্ং) তব বচনং কবিষ্যে ॥ 
৭৪1». অন্বয়ঃ] অহ্ম্ ইতি ( ইত্যেবং) বান্থদেবস্ পার্থহ্য চ ইমং লোম- 

হষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রোৌষম্ ( শ্রুতবানস্মি ) ॥ 

শয়েনহ-কচ্চিদিতি। কচ্চিদিত প্রশ্বার্থঃ | অজ্ঞানসম্মোহস্তত্বা- 
জ্ঞানকৃতো। বিপর্য্যয়ঃ| স্পষ্টমন্তৎ ॥ 

৭৩। স্বামটা।-__কৃতার্থঃ সন্জ্ঞুলন উবাচ-ন ইতি । আত্ম- 
বিষয়ে! মোহে! নষ্টঃ যতোইয়মহমন্ত্ীতি স্বরূপানুদন্ধীনরূপা। স্মৃতি- 
স্বংপ্রসাদান্ময়। লব্ধা, অত; স্থিতোহস্মি যুদ্ধায়োখিতোহশ্রি, গতঃ 
ধম্মবিষয়ঃ সন্দেহে! যস্ত সোঙ্হং তবাজ্ঞাং কাঁরষ্যে ইতি। 

৭৪। স্বামিটী। তদেবং ধৃতরাষ্টরং প্রতি শ্রীরুষ্ণার্জুনসংবাদং 
কথয়িত্বা প্রস্ততাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ-_ইতীতি। 

লোমহ্র্ষণং লোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রোৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্তৎ ॥ 
শ২। হেপার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ত? হেধনগ্রয়। 

তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ অপগত হইল ত? 
৭৩। অজ্জুন কহিলেন,__-হে অচ্যুত ! তোমার অনুগ্রহে মোহান্বককার নিরাকৃষ্ঠ 

হওয়ায় আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি এবং বুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়াছি; আমার সকল 
সন্দেহই দূর হইয়াছে; এক্ষণে তুমি যাহ! কহিলে, আমি অবগ্তই তাহার 
অনুষ্ঠান করিব ॥ 

৭৪| সগ্তয় কহিলেন, মহারাজ! আমি বাসুদেব ও অর্জুনের এইরূপ 
অন্ভুত ও লোমহর্ণ কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ 



৩৭২ হ্লমদুগবদগীত। | 

৭৫। বাসপ্রপাদাৎ শ্র্তবানিমং গুহ্যমহং পরম্। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ 

' স্বয়মূ ॥ 
৭৬। রাজন্ সংস্থৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতযূ। 

কেশবাজ্জুনয়ো? পুণ্যং হুষ্যামি চ মুহুমুহঃ ॥ 
৭৭ | তচ্চ সং সম ত্য সংস্মত্য রূপমত্দভূতং হরেঃ । 

বিস্মায়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
৭৫| [অন্থয়ঃ] অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং পরং গুহাং যোগং কথগুতঃ শ্বয়ং 

যোগেম্বরাৎ কৃষণৎ ঞ্রতবান্ | 

৭৬। [ অন্বযঃ] হে রাজন! কেশবাজ্ভুনয়োঃ ইমং পুণাম্ অভ্ভুতং সংবাদং 
সংস্বৃতা সংম্মৃতয মুহুঃ মুসঃ হাষ্যামি ॥ 

৭৭ | | অন্বয়ঃ ] হে রাজন 1 হরেঃ তৎ অড্ভুতং কপং সংস্বৃত্য সংম্মৃত্য চ মে 

মহান্ বিস্ময়ঃ চ (ভবতি ), অহং পুনঃ পুনঃ হয্যামি ॥ 

৭৫। স্বামিটী।-আত্মনস্তচ্ছ,বণে সম্ভাবনামাহ- ব্যাসপ্রসাদা- 
“তি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষু-শ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্ অতো 
ব্যাস্ত প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানম্মি, কিং তদিত্যপেক্ষায়ামীহ-_ 
পবং যোগম্, পরত্বমাবিষরোতি-__যোগেশ্বরাৎ শ্রীকষ্ণাৎ স্বয়মেব 
সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রতবানিতি ॥ 

প৬| স্বা্মটা।_-কিঞ্চ রাজন্লিতি। হ্ৃধ্যামি রোমাঞ্চিতো 
তবামি হর্ষং প্রাপ্পোমীতি বাঁ। স্পষ্টমন্তৎ ॥ 
এ. ৭৭1, স্বামিটী।_কিঞ্চ তচ্চেতি। বিশ্ববপং নির্দিশতি | 
স্পমগ্তৎ ॥ 

৭৫। ব্যাসের অনুগ্রহে আমি যোগেশ্বর নাকুষের মুখে এই পরম গুহ্য যোগ 
শ্রবণ করিয়াছি ॥ 

৭৬ হে রাজন্। কৃষ্টন্ডুনের এই পবিত্র ও অন্ভুত কথা স্মরণ করিয়া 
আমি বারংবাব হাট হইতেছি ॥ 



অষ্টদশোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৭৩ 

৭৮| যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্চে। যন্ত্র পার্থে। ধনুষ্দরঃ 
--সস্তত্র গ্রীবিজয়ে ভূতিপ্রবা নীতিরমতির্মম ॥ 

ই ত শ্রমহাভাবতে শতসাহম্্যাং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্ব্বণি 
৮৮১ ব্রহ্ম বিষ্তায়াং যোগশাস্ত্রে 

নিকৃষণজ্জুনসংগাদে মোক্ষযোগে! নাম 
"সপ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৮ 

৭৮1 [ অন্থযঃ ]% যত্র (পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ, যত্র ধনুদ্ধরঃ পার্থ: (বিছ্যতে) 
তত্র প্রীঃ এ ভূতিঃ “ফ্রব। নীতিঃ (বিগ্কাতে ) ইতি মে মতি ॥ 

স্বামিটা ।*_ অতন্ত্বং পুভ্রাণাং রাজ্যাদিশক্কাং পরেত্যজে- 
০০ প্বিত্রেতি। যত্র যেষাং পাণ্বানাং পক্ষে যজেশ্ববঃ 
শ্রীকষে বর্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্তীবধনূর্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজলক্্মী- 
স্রাত্রের চ বিজয়ন্তট্রিব চ ভূতিকত্রোত্তরাঁতিবৃদ্ধিশ্চ নীতির্নয়োহপি 
ভব্রৈব ধ্রবা সর্বত্র নিশ্চিতেতি সম্বধ্যতত ইতি মম মতিনিশ্চয়ঃ | 
শত ইদ্ানীমপি তাবৎ সপুত্রস্তং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেতা পাগুবান্ 
প্রসাদ্য সর্বস্বং চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্র প্রাণরক্ষাং কুক ইতি ভীবঃ। 
“ভগবদ্তক্তিযুক্তস্য তৎ প্রাসাদাত্মবোৌধতঃ | সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্তাদিতি 
শীতার্থসংগ্রহঃ ॥* তথাহি, “পুকষঃ স পরঃ পার্থ! তক্ত্য। লত্যন্্বন- 
স্তযা | ভক্ত্যা ত্বনন্তয়৷ শক্যন্তৃহমেবং বিধোইজ্জুন” ॥ ইত্যাদে ভগ- 
বন্তুক্রেন্মোক্ং প্রতি সাঁধকতমত্বশ্রবণাত্তদে কান্তভক্তিরেব তত্প্রস।- 
দোথজ্ঞানাবান্তরব্যাপাবমাত্রযুক্তা' মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে, 
জ্ঞানসায চ তক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তং “তেষাং সততযুক্তানাং 

ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে”॥ 
মন্তুন্ত এত ্বজ্ঞ!র মদ্ভাবায়ৌপপদ্ভতে” ইত্যার্দিবচনাৎ । ন চজ্ঞান- 
মেব্ ভক্তিরিতি যুক্তং, “সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্। 
উক্ত্য। মামভিজানাতি যাঁবান্ যশ্চাশ্মি তত্বতঃ ॥৮ ইত্যাদৌ ভেদ- 
দর্শনীৎ। ন চৈবং সতি *তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা! 



৩৭৪ মদ্তুগবদগীতা | 

বিগ্ভতেইয়নায়েতি”১ শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবাস্তরব্যাপারত্বাৎ 
জ্ঞানস্ত। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জালানামসাধনত্বমুক্তং তর্িশ 
কিঞ্চ, প্যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তন্তৈতে 
কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥” “দেহান্তে দেদ" পরং ব্রহ্ম 
তাঁবকং ব্যাচ্টে যমেবৈষ বুগুতে তেন লভ্য” ইত্যার্ছি শ্রুতিস্থৃতি- 

পুবাণব্চনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবস্তি, তাস্গব্জ্ি বেক 
মোক্ষহেতুরিতি শিদ্ধম্ ॥ ৪ 

তেনৈব দত্য়া মত্য। তদগীতাবিবৃতিঃ কুত' 
স এব পরমানন্দন্তয়! গ্রীণাতু মাধবঃ ॥ 
পরমানন্দপাদাজ-রজঃ-শ্রীধারিণাধুনা। 
শ্রীধরস্বামিষতিন। কৃতা গীতা-স্থুবোধিনী ॥ 
্বপ্রাগল্ভ্যব্লাদ্ধিলৌডা ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং 
তত্বং প্রে্ম,রুপৈতি কিং গুকরপাপীহ্যদৃত্তিং বিন । 

অন্থু স্বাঞ্জলিন! নিরস্য জলধেরা দিৎন্থুরস্তম্্রণী- 

নীবর্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥ 

ইন্ত শ্রীত্রীধরস্বামিষতিকৃতায়াং গ্রীমপ্তুগবদগীতাটীকায়াং স্থুবো ধিন্তাং 

পরমাথানর্ণয়ে! নাম অষ্টাদশোহধ্যায়: ॥ ১৮ 

“৭। হেরাঁজন্! আমি শ্রীহরির সেই অলৌকিক রূপম্মরণ পূর্বক 
বারংবার বিশ্মিত ও হর্সাগরে ভাসমান হইতেছি ॥ 

৭৮| এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে যৌগেশ্বর কৃষ্ণ ও অজ্চুন অবস্থান 

কবিতেছেন, সেই পক্ষেই ধরব রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও নীতি লাত হইবে 
৫ অষ্টাদশ অধ্যায় সমাণ্ড॥ ১৮ 



গতামাহাত্ম্যমূ । 
্বীন্ধি বাচ)-_গীতীয়াশ্চৈব মাহাত্বযং যথাবৎ সত মে বদ) 

পৃক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১॥ হত উবাচ )-- 
তদ্রং ভগ! পৃষ্টং যদ্ধি গপ্ততমং পরম্। শক্যতে কেন ততবক্ত,ং 

মম্॥ ২॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক কিঞ্চিৎ 
রর ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবন্ক্যোহথ 

মৈথিলঃ ॥৩॥ অস্ত শ্রবণতঃ শ্রত্বা লেশং সংকীর্তয়ন্তি চ। তন্মাৎ 

মহৎ 1'৫॥ শ্পীর্রিথামর্জ্নস্তাদে। কর্ন গীতামৃতং দদৌ। লেক- 
ভ্রয়োপকারায় তশ্মৈ কষ্জাত্মনে নমঃ ॥৬ ॥ সংসারসাগরং ঘোরং 
তর্ভ,মিচ্ছতি যো নরঃ| গীতানাবং সমাসাছ্চ পারং যাতি স্থখেন 
সঃ ॥৭॥ গীতীজ্ঞানং শ্রুতং নৈব স্বদৈবাভ্যাসযোগতঃ। মোক্ষ- 
মিচ্ছতি মৃঢাত্মা বাতি বালকহাস্যতাম্ 1৮॥ যে শৃর্ঘন্তি পঠন্ঠো 
গীতাশান্্মভনিশম | ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপ; ন 
সংশয়ঃ ॥৯॥ গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহাজ্জনায বৈ। 
তক্তিতত্বং পবং তত্র সগুণং বাথ নিগুণম্ ॥১॥ সোপানাষ্টাদশৈ- 
রেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ । ক্রমশশ্চিত্শুদ্ধিঃ শ্তাঁৎ প্রেম- 
তক্ত্যাদিকর্মন্থ ॥ ১১॥ সাধোর্গাতাস্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্। 
শ্র্ধাহীনস্ত তৎ কাধ্যং হস্তিশ্নীনং বৃথৈব তত ॥১২ ॥ শীভাষাশ্চ 
ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্। স এব মানুষে লৌকে মৌঘকম্ম- 
করে! ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ যম্মাদগী তাঁং ন জানাতি নাধমস্তৎপরে! জনক ৷ 
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞীনং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥ গীতার্থং ন 
বিজানাতি নাধমন্তৎপরো! জনঃ| ধিক শরীরং শুভং শ্রালং বিভ- 
বস্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥ গীতাশান্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জন: | 
ধিক্ প্রারন্ধং ্রতিষ্ঠাঞ্চ পৃজাং দানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ গীতাশান্ত্ে 



৩৭৬ শ্রমভ্ূগরদগ।ত। | 

মতিনপস্তি সর্বং তন্লিক্ষলং জ/ঙঃ। ধিকৃ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রত 
নিষ্ঠাং তপো। ষশঃ 1 ১৭ ॥ শীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমন্তৎপরে! জন 
গীতাগীতং ন যজজ্ঞানং ভথ্িদ্ধ্যান্গুরসম্মতম্। তম্মোঘং দর্মরহিত* 
বেদবেদাস্তগহিতম্ ॥ ১৮ তম্মাদ্্মী গীতা সর্বজ্ঞানুপ্রতম্টাজিক]। 
সর্বশাস্তরসারভূত। বিশুদ্ধা সা বিশিষাতে 11১৯ যোহতে বিষু- 
পর্ধবাহে গীতাং শ্রীহরিবালরে। স্বপন্ জাগ্রচ্চলং তি এন শত্রতিন্ স 
হীয়তে ॥২০॥ শীলগ্রামে শিলাবাং বা দেবাগ+ঠ$- শৈবালছে । 
তার্থে নদ্যণং পঠেদ্গীতাণং সৌভাগ্যং লভতে ফ্রুবম্ ॥ ২১ ॥ দেবকী- 
নন্দনঃ কৃষ্তো গীতাপাঠেন তুষ্যতি। যথ ন বেদৈদ্ানেন 
ষন্দ্রতীর্থব্রতাদিতিঃ ॥ ২২? গীতাধীতা চ খেন পি ভক্িশিবেন 
চেতসা। বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতাঁনি সব্বশঃ ॥২৩॥ যোগ" 
স্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাস্থ চ) যজ্জেচ বিষুণভক্তাণ্ডে 
পঠন্ সিদ্ধং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং ষঃ করোতি 
দিনে দিনে । ক্রুতবে বাজিবেধাগ্ভাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫।. 

যঃ শৃণোতি চ গীতীর্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম । শ্রাবয়েচ্চ পরাখং 
বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ গীতায়াঃ পুস্তক শুদ্ধং যৌইর্পয- 
ত্যেব সাঁদরম্। বিধিন। ভক্তিভাবেন তস্য ভার্ষ্যা প্রিয়া ভবেৎ 
॥২৭|| যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ | দপ্িতানাং 
প্রিয়ো ভূত্বা পরমং স্থখমশ্সতে ॥২৮ ॥ অভিচারোত্তবং ছুঃখং 
ববশাপাগতঞ্চ য। নোপসর্পতি তন্রৈব ঘত্র গীতার্চনং গৃহে 0২৯1 
হাপত্রয়োস্তবা গীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্চিৎ। ন শাপো নৈব 
পাঁপঞ্চ হুর্গতিন প্লিকং ন চ॥ ৩০ ॥ বিস্ফোটকাদয়ে! দেহে ন বাধস্তে 
কদাচন। শভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্তং ভক্তিধশব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ । 

জায়তে সততং সধ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ। প্রীরন্ধং ভুঞ্জতো। বাপি 
গীতাভ্যাসরতস্য চ। সমুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ণ নোপলিপ্যতে ' 
/৩২॥ মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। ন কিঞ্চিৎ 
স্পশ্যতে তস্য নলিনীদলমস্তস ॥৩৩। অনাচারোভ্ভবং পাপমধাচ্যাদি- 
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কৃতর্চ যৎ। অভক্ষ্যতক্ষজং দৌষমম্পর্শম্পর্শজং তথ ॥৩৪ ॥ জ্ঞানা- 
নৃকৃতং নিত্যমিন্টিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ। তৎ সর্ববং নাশমায়াতি গীতা- 

শ্রাঠেন স্ংক্ষণাৎ ॥৩৫॥ সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ | 
পুকুর্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥৩৬। রত্বপূর্ণাং মহীং সর্ববাং 
উধানতঃ। গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধন্ষটিকবৎ সদা! ॥৩৭॥ 

টং গীতায়াং রমতে সদ1। সসাগ্রিকঃ সদ| জাপী 
ক্রিয়াবাই-লস্তস্থু 70৩৮ দর্শনীয়ঃ স ধনবান, স যোগী জ্ঞান- 
বানপি। সএবং কো ষাজী সর্বববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥ গীতায়াঃ 
পুস্তকং যত্র নিত বর্ততে। তত্র সর্বাঁণি তীর্থানি প্রয়াগা- 
্বীনিন্কুহুলে 18% 'নিবসম্তি সদা দেহে দেহশেষেইপি সর্বদ]। 
সর্ষে দেবান্ট খর যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪২ ॥ গোপালবাল- 
কষ্ণোইপি নারদকঞ্চবপার্খদৈঃ | সহায়ো জায়তে শীঘ্র যত্র গীতা 
প্রবর্ততে ॥৪২ ॥ যত্র গীতাঁবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা । মোদতে 
তত্র শ্রীকৃষ্ণো৷ ভগবান্ রাধিকাঁসহ ॥৪$। শ্রীভগবানুবাঁচ )--গীতা৷ মে 
হৃদয়ং পার্থ ! গীত! মে সারমুত্বমম্। গীত। মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীত মে 
জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪৪ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্। 
গীত। মে পরমং গুহ্যাং গীতা! মে পরমে৷ গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ গীতাশয়েহহং 
তিষ্ঠামি গীত! মে পরমং গৃহম্ | গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং 
পালয়াম্যহম্ ॥৪৯৬॥ গীতা মে পরম] বিদ্যা ব্রদ্গবপ! ন সংশয়ঃ | 
অর্ধমাত্রাহর। নিত্যমনির্ববীচ্যপদ।ত্মিক1 ॥৪৭।॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি 
শুহ্যানি শুণু পাণডব । কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যাত্তি তৎক্ষণাৎ 
1৪৮॥ গল্গা গীত! চ সাবিত্রী সীত| সত্য! পতিব্রতা। ব্রহ্মাবলিব্রদধ- 
বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যং মুক্তিগেহিনী ॥৫৯। অর্দমাত্র! চিদানন্দ। ভবঘ্রী ভ্রান্তি- 
নাশিনী। বেদত্রযী পর! নন্দ! তত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০ ॥ ইত্যেতানি 
জপেন্লিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ | জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্িত্যং তথাস্তে 
পরমং পদম্ ॥৫১॥ পাঠেহসমর্থ: সম্পূর্ণে তদর্ধং পাঠমাচরেৎ। তদ' 
গোদীনজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২ ত্রিভাগং পঠমানস্ত 



, ৩৭৮ শমড্গব্দগীতা | 
! 

সোমযাগফলং লভেতৎ। ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গধন্ানফলং লভেৎ ॥৫৩৭ 

তথাধ্যায়দয়ং নিত্যং পঠমানো। নিরস্তরমূ। ইন্দ্রলোকমবাপ্োতি, 
কল্পমেকং বসেদ্ প্রবম্ ॥৫৪॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভন্সিংযুতঃ 
রুদ্রলোকমবাপ্রোতি গণো তৃত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥ অধ্যায়াদিধ) পাদ, 
বা নিত্যং ষঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্পোতি রবিলোকং স “শবস্তরসমাঃ 
শতম্ ॥৫৬|॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চতুষ্টয়ম্। কিশ্যকমেকমর্ং 
বা শ্লৌকানাং যঃ পঠেম্নরঃ| চন্রলোকমবাপ্রোতি ঈলর্ননত।ধুতস্তথা 
।2৭॥ গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোক মধ্যায়মেব চ। "্মরং ঠ্য্ত।1 জনো দেহং 
প্রধাতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥ গীতার্থমপি পাঠং ব1 ধুণুয়াঁদস্তকালতঃ | 
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯, , বীতাপুস্তক সংযুক্ত 
প্রাণাংস্ত্যক্তু প্রয়াতি যঃ। স বৈকুষ্ঠমবাপ্লোতি শ্সপ। এহ মোদতে 
'৬*। গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মুতো মানুষতাং ব্রজেৎ । গীতাত্যাসং পুনঃ 
রুত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমীম্ ॥৬১॥ গীতেতুুচ্চারসংযুক্তে। বিয়মাণো গতি 
লভেৎ। যদ যৎ কর্ম চ সর্বত্র" গীতাপাঠপ্রকীন্তিমৎ। ততৎ কর্ম্বচ 
নির্দোষং তৃত্া পূর্ত্বমাপ্র,য়াৎ ॥৬২॥ পিতৃস্থদিশ্ত ষঃ শ্রান্ধে গীতাপাঠং 
করোতি হি। সন্তষ্টাঃ পিত্ত নিরয়াদ্ যাস্তি ন্বর্গতিম্ ॥৬৩॥ গীতা- 
পাঠেন সন্তষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ | পিতলোকং প্রয়াস্ত্যেব 
পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪॥ গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছমমান্বতন্ন 
রবী চ তদ্দিনে সম্যক কৃতার্থো জীয়তে জন: ॥ ৬৫ ॥ পুস্তকং হেম 
সযৃক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ| দা বিপ্রা বিদ্রষে জায়তে ন 
পৃনর্ভবম্ ॥৬৬| শতপুম্তকদানঞ্চ গীতাযাঃ প্রকরোতি ষঃ। সযাতি 
বৃন্ধসদনং পুনরাবৃত্তিুল ভম্ ॥৬৭।॥| গীতাদান প্রভীঁবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ 

"স্ি'ত। কিধুরলোকমবাপ্যান্তে বিনা সহ মোদতে ॥ ৬৮ ॥ সম্যক্ 
্' চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপযেৎ। ত্মৈ প্রীত: শ্রীভগবান্ 

“দাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৬৯॥ দেহং মান্তষমাশ্রিত্য চাতুবর্ণোু ভারত : 
ন শোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্। তস্তাত্তক্তবামৃতং প্রাপ্তং স 
ন্ বিষদগ্পুতে |৭০॥ জনঃ সংসাবদ্ুঃগার্তো গীতাক্ঞানং সমাকভেৎ। 
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পীত্ব! গীতামৃতং লোকে লব্ধ তত্তিং সখী ভবেৎ ॥৭১॥ গীতামাশ্রিত্য 
বহবে ভৃভুজে। জনকাদয়ঃ। নিধুতকলম্মষা লোকে গতাস্তে পরমং 

প্দম্ শীষ্ষু। গীতান্থ ন বিশেষোইস্তি জনেষুচ্চারকেষুচ। জনেঘেব 
সমগ্রেধুসক্টরী বর্মস্ববপিণী ॥৭৩॥ যোৌহভিমানেন গর্কেণ শীতানিন্দাং 
ককোতি পি যাতি নরকং ঘোরং যাবদ|ভূৃতসংপ্লবম্ ॥৭8॥ 
শহস্কাবেণ মু! গীতার্থং নৈবণ মন্ততে | কুভ্তীপাকেষু পচ্যেত 
যাবৎ স্ঈন্স 5বেৎ ॥ ৭৫ ॥ গাতার্থং বাচ্যমানং যৌন শৃণোতি 

স্সমীপতঃ | স শৃষ্ট্রবভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছাত ॥৭৬| চৌর্য্যং 
রুত্বা চ গীতায়াঃ প্ুন্কং যঃ সমানযেৎ। ন ততন্ত সফলং কিঞ্চিৎ 

উঠনকু বৃথ। ভবেঞ্ড১৫৭। যঃ শ্রত্বা। নৈব গীতার্থং মৌদতে পরমার্থতঃ। 
৬ কে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ গীতাং শ্রত্ব! 

ভিরণ্যপর্ডোঁজ্যং পট্টা্বরং তথা । নিবেদয়েৎ প্রদীনার্থং প্রীতয়ে 
পত্রমাত্বনঃ ॥৭৯॥ বাচকং পুজযেদ্ক্যা দ্রব্যবস্ত্রাহ্যপস্করৈঃ | 
অনেটৈব হুধ। গ্রীত্য তুষ্যতাং ভগবান্ঞহরিঃ ॥ ৮*॥ সত উবাচ; 
মাহাত্যমেতদগীতায়াঃ কষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্। গীতাস্তে পঠতে 
যন্ত ষথোক্তফলভাগ. ভবেৎ ॥৮১॥ গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং 

টৈ* যঃ পঠেৎ। বৃথা পাঠফল-স্তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ |৮২| 
এল্তর্মাহা ত্মযসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। শরদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব 

প্বমাং গতিমাপ্র,য়াৎ |৮৩। শ্রত্বা গীতা মর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ 

শা.ণাঁতি চ। তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বস্থখাবহম্ ॥৮৪॥ 

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শু মন্তগবদগীতামাহা আ্যং সমাপ্তম্ 

ওম তৎসহু ॥ শিবমস্ত ॥ ওম্ তৎদত ॥%। 










